FÆLLESMØDE FOR DE 4 MENIGHEDSRÅD PÅ THYHOLM OG
JEGINDØ_den 8. marts 2012.
Afbud: Chr. Gade.
Stedfortræder:
Vært: Lyngs Menighedsråd
Sted: Kulturen, Møllegade 2, Lyngs

Mødet starter kl. 19.00.
Dagsorden:
Noter:
1. Godkendelse af
dagsorden.
2. ”Projekt Fælles
Menighedsråd for
Thyholm og Jegindø” fra
næste valg til efteråret.
2.1
Orientering om
menighedsrådenes beslutning og
menighedsmødernes resultat i de
4 sogne i nævnte rækkefølge.
A: Hvidbjerg
B. Søndbjerg – Odby
C: Jegindø
D: Lyngs

2.2 Nedsættelse af udvalg
til udarbejdelse af forslag til
vedtægter for de sogne på
Thyholm og Jegindø, der
har ønsket at danne
et Fælles Menighedsråd.
Vedtægterne skal godkendes
af de deltagende sognes
menighedsråd.

Referat:
Dagsorden godkendt.
2: Dette ”projekt” blev ikke en realitet,
da det blev nedstemt på sognemødet i
S-O. For at blive en realitet krævedes
det som minimum at et flertal i alle
menighedsråd samt på alle sognemøder.
2.1
A: Formand Anne Mette Vestergaard
refererede fra Hvidbjerg sogn . Man gik
her over til at undersøge muligheden for
at gå sammen med Jegindø og Lyngs.
Dette forslag blev enstemmigt godkendt
i menighedsrådet. Sognemødet gav som
resultat 42 for – 2 ugyldige og 1 blank.
B: Formand Louise Gadegaard
refererede. Da forslaget om at alle 4
sogne på Thyholm og Jegindø gik
sammen blev nedstemt på sognemødet
som havde 37 stemmeberettigede
deltagere. 28 stemte imod en
sammenlægning - 7 var for og 2 blanke.
Menighedsrådets afstemning var 6 for at
indgå i et fælles menighedsråd og 1 i
mod. 5 personer var villige til at stille op
til valget i november, forsætter S-O
som et selvstændigt råd.
C.Formand Hans Rabenhøj refererede
fra Jegindø. Sognemødet havde 29
stemmeberettigede deltagere. Her var
afstemningsresultatet om at indgå i et
fælles råd ed Hvidbjerg og Lyngs at 25
stemte for og 4 i mod.
D: Formand Anna Fomsgaard refererede
fra Lyngs. I sognemødet deltog 23
stemmeberettigede personer.
Her stemte 13 for at Lyngs går sammen
med Jegindø og Hvidbjerg i et fælles råd
– 7 stemte imod - 2 var blanke samt 1
ugyldig. Efterfølgende stemte
menighedsrådet og her var 4 for og 1
blank.
Resultat: Jegindø - Hvidbjerg og Lyngs
arbejder videre med planerne om at
danne et fælles råd.
2.2
Der blev nedsat et udvalg best. af Hans

Rabenhøj, Jegindø (formand for
udvalget), Mona Vestergaard (Hvidbjerg)
og Ingrid Gramstrup (Lyngs). Udvalget
udformer vedtægtsforslag til
godkendelse i de enkelte råd./evt. på et
fællesmøde.
Lyngs foreslog at der skulle være et
aktivitetsudvalg ved hver kirke under
kirkeudvalget.
H.V. Forslog at der måske skulle stå at
der skulle være 2 suppleanter i hver
sogn. Udvalget modtager geren flere
gode forslag.

3. Projekt .Julehjælp

Kun to menighedsråd har deltaget
i projektet.

4: Eventuelt !

Mona Vestergaard (Hv) refererede fra
projektet. Der var indkommet 32.174,75
kr. Der var 31 ansøgere og 7 på Thyholm
fik en julehilsen som bestod af en kurv værdig 500 kr. samt en and. Var der børn
desuden så et gavekort til hvert barn på
300 kr.
Næste år gå r man sandsynligvis sammen
med Struer kommune samt andre der
uddeler julehjælp for at få et bedre
uddelingsgrundlag.
Projektet dækker Struer Provsti, hvor de
fleste sogne er med.
Her blev Fælles kasserer drøftet.
Overlades til det ny råd at bestemme,
men til næste møde undersøges der
hvilke muligheder der evt. kunne være.
Lyngs kontakter Knud-Ole for at høre
hvad han siger.
Hvidbjerg kontakter Holstebro
kirkekontor for ca.
Evt. søgning efter en person. Andre
muligheder undersøges.
Søndbjerg -Odby vil gerne med i det
samarbejde.
Ikke nok interesse for fælles udflugt.
Fælles arrangementskalender god ide. Hans Vestergård undersøgere
nærmere . Bl.a. via Gang i lokalområdet
m.m..
Fritidsmesse 2. september. Lars Sandfeld
kontakter Mai
.Gospel koncert i Jegindø kirke den 12.4.
Anders Agger i Midtpunktet 15.3
Trompetist Per Nielsen til Thyholm
11.10.

Det ses gerne at Fællesmødet forgår i
tidsrummet 19 – 21.30.

Næste møde: 10. oktober
Vært: Hvidbjerg

