MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

4. jamuar
2012

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: Lars Sandfeldt (LSA)

________________________________________________________________________________
Afbud: LG
Stedfortræder:
Vært: HC
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden.

Mødet starter kl. 19.00.

Noter:

Referat:
Rettelse: Ordination af nye
præst.
Tilføjelse: Der skal føres
kollektbog. LG ajourfører til
dags dato.
Sognepræsten skal varetage
dette fremover.
Godkendt.

Provsti:
Takstblad 2012. Carsten
Hoffmann er indtrådt i stillingen
som provst pr. 1/1-2012.
Reception afholdes i businesspark
Struer d. 27/1 kl. 15.00-17.00.
Møde med Louise Torp, vores nye
personalekonsulent, for formænd
og kontaktpersoner d. 1/2-2012
klokken 19.00-21.00.
Stift:
Ansøgning om midler til
kirkesangerkursus godkendt af
kirkeministeriet.
NO har sat opslag ang. stillingen
som graver i Søndbjerg i
ugeavisen.

Takstblad skal være
tilgængelig for sognet – den
ligger som pdf fil på
hjemmesiden.
LG og CG deltager til
reception.
LG og NO deltager til møde
med personalekonsulent.
Kirkesangerkursus er
godkendt.

2. Godkendelse af referat.
3. Fra præst, provsti og
stift. LSA, LG

4. Graverstilling NO

5. Ordinering af vores nye
præst d 20/1-2012.

De sidste ordineringer har været
klokken 19.00, men jeg har ikke
fået tidspunkt endnu. Skal der
arrangeres bus til Viborg?
Skal man betale for at komme med
bussen?

6. Indsættelse af ny præst
d. 29/1-2012.

Tambohus kro er bestilt!
Traktement?
Pris for deltagere?

7. Sognemøde d. 20/22012.

Sognemødet er flyttet til d.
20/2, har vi styr på det hele?
Skal vi stadig holde

Godkendt. Ansøgningsfrist er
23.01.12.
Menighedsrådet mødes til
gennemgang af ansøgninger d.
25.01.12 kl. 16.00.
Ordination er 20.01.12 kl.
19.00: BL med ægtefælle, NO
med ægtefælle, NR, BT, LG,
CG med ægtefælle deltager.
BL annoncerer buskørsel.
Tilmelding til BL.
Kl: 12.30 på kroen.
LG udsender indbydelse til
udvalgte.
BL annoncerer. Tilmelding til
BL senest d.23.01.12.
LG aftaler traktement.
Pris: 100 kr.
NO udsender invitation til
foreninger m.m.
Mødet annonceres fra 17.00 –
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menighedsrådsmøde d. 6/2, evt. 20.00.
fællesspisning med vores nye
BT bestiller smørebrød, kaffe,
præst? (Vi har jo sat datoen i
øl og vand.
kalenderen!)
Dagsorden: Se sidste referat.
06.02.12. kl: 18.00 fastholdes
menighedsrådsmøde med
spisning.
8. Fælles menighedsråd for Vedtægterne er vedhæftet, er
Drøftes.
Thyholm og Jegindø.
der noget i dem vi gerne vil
Forslag til vedtægter:
have ændret, har kommentarer
§ 4: Med mindst 1 medlem fra
til?
hvert sogn slettes. Men
En snak om vores forventninger tilføjet: At alle sogne skal
og evt. ønsker om at
være repræsenteret.
genopstille, kan evt. debatteres § 6:” De menighedsråd”
under kaffen!
ændres til: De sogne.
I menighedsrådet er der 6
stemmer for og 1 stemme
imod sammenlægning.
Der afholdes afstemning på
sognemødet med simpel
flertalsafgørelse.
9. Opkørsel præstegård.
CG/NO.
10. Alterkalken i Søndbjerg
NR.
11. Sogneindsamling. BL

12. 5 års plan

13. Sogneudflugt.
14. Evt.

Blæksprutten er kommet med
forslag til hvordan opkørslen
laves bedst muligt.
Tuden ser ikke særlig pæn ud,
kan det ikke laves bedre?
Opfølgning på sidste
”reparation” af kalken.
Skal vi have sogneindsamling
til folkekirkens nødhjælp som
vi plejer? 4. marts er
indsamlingsdag, hvem står for
det?
Vi skal have lavet en ny 5 års
plan til provstiudvalget.
Har vi nogle ønsker?
1. Kirkegårdsdiget i Odby
Skal vi have arrangeret en
sogneudflugt i 2012. Er der
forslag til steder vi skal besøge?
Næste møde: 6/2-2012.
Vært:

Er igangsat.
LG tager kalken med til Hjort
i Gettrup.
BL står for sogneindsamling.

Udsættes til 06.02.12.
NO afholder MUS med
ansatte inden 06.02.12.
Udsættes til efter sognemødet.
Resterende orgelpiber kan
foræres til interesserede.
Kirkehøjskole : Se
dagspressen.
BT køber slikposer til
fasterlavn.

