MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

31.aug. 2011

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Bente Thing (BT), Louise Gadegaard (LG), Hanne Christensen (HC), Betty Lauridsen (BL), Nina Rimmer
(NR), Niels Odgaard (NO) og Christen Gade (CG).
Præst:

________________________________________________________________________________
Afbud:
Stedfortræder:
Vært: BL

Mødet starter kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Fra provsti (LG)

Noter:
Provstikontoret er flyttet ind på
Fælledvej i Struer.
Budgetsamrådsmøde d. 7/9, LG
og CG deltager.

3. Præsten(LS)

4. Revisionsprotokollat (CG)
5. Solnedgangsgudstjenester

fremlægges og underskrives.
Hvordan gik det?

6. Sogneudflugt.

Hvordan gik det?

7. Høstfrokost.

Hvem, hvad, hvornår?

8. præstestilling (LG)

Ansøgningerne fra biskoppen
bliver sendt til mig, så vi kan
læse dem inden provst og biskop
kommer og fremlægger dem.
Jeg forventer at have tid og dato
når vi mødes d. 31/8.
Jeg har i løbet af de sidste par
uger haft samtaler med flere
eventuelle ansøgere.
Der har været optælling af
graverstillingerne. Hvad gør vi
med den nye graverstilling?

9. graverstilling (NO)

Referat:
Godkendt.
BL og NO efter
præstegårdssyn: Der skal
laves maler og
murerarbejde. Der arbejdes
videre på sagen.
Andagt på Uglev
ældrecenter torsdag d.
20.10. LS formidler.
LS foreslår kollekt ved
høstgudstjenesten på
Friskolen går til Afrikas
Horn.
Godkendes og underskrives.
495 besøgende ved de 6
gudstjenester.
19 deltagere – godt
arrangement.
Overvejelse om der skal
være udflugt hvert år frem
for nu som hver andet.
Forslag : Måske sidst i maj.
25.09.11. BT står for
menuen.
01.09.11 kl.19.00
orienteringsmøde for
menighedsrådet med provst
og biskop.

Graveropmåling er
foretaget. Fuldtidsstilling
ved begge kirker og 300
timer ekstra ved Odby
kirke.
No arbejder videre med evt.
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løsninger.
Nina har opsagt sin stilling som NO undersøger muligheder.
10. kirkesangerstilling
11. Gl. Landevej (BT)

kirkesanger pr. 30/11-2011.
Vi skal have slået stillingen op!
p-pladser på gl. landevej, samt
vansiring af indgang samme
sted.

21.09.11. mødes vi ved
”bagindgangen”/lågen ved
Odby kirke.

12. Indkøb der skal godkendes:

Koralbog til organistafløser
Anne-Marie Helligsø. (Beløbet
deles mellem de tre
menighedsråd.)
Termokander til
konfirmandstuen/ kirkekaffe.
Grus i præstegård.
Kursus kirkesangere 2012, pris
ca. 4-5.000,-

Indkøb af koralbog
godkendes. Vi indbetaler
vores andel til Jegindø
menighedsråd.
BT indkøber .
Ikke nødvendig med ekstra
grus i præstegården.
Godkendt at to kirkesangere
kan komme på kursus i
2012.

13. Fælles menighedsrådsmøde
d. 3/11-2011.

Har vi nogle emner vi ønsker at
tage op?

14. Evt.

Næste møde:

LG sender invitation til
øvrige menighedsråd.
BT foreslår drøftelse af
fælles menighedsudflugt.
Udefra kommende forslag
til at afholde en fælles
gudstjeneste på Søndbjerg
efterskole.
Mødet den 21.09.11
afholdes hos BT.
CG aftaler med graverne
om vedligeholdelse af
indkørslen til præstegården.
Vært: BT

