Referat fra møde i Hvide Sande menighedsråd
den 3. januar 2017 kl. 19
i Klittens Menighedshus
1 Velkomst

Velkomst ved Jens Nicolai.

2 Salme

Vi sang salme nr. 136 i DDS.

3 Underskrift af protokol fra sidste møde

Referatet fra 21. december 2016 blev underskrevet.

4 Fastlæggelse af mødedatoer for 2017

7. marts kl. 19
4. april kl. 17 - Visionsmøde
23. maj - Kirkegårdssyn og kirkesyn - vi mødes på
kirkegården kl. 16.30
29. august kl. 19 Kvartalsregnskabet for 2. kvt.
10. okt. Kl. 19 Godkendelse af revsionsprotokollen
21. nov. Kl. 17 Konstituerende møde

5 Kirkekaffe i første halvår af 2017

12. marts kl. 9
28. maj kl. 8.30 Marie står for kaffe og rundstykker
Marie taler med Olga om at hjælpe.

6 Gaveansvarlig

Anni

7 Nyt ved sognepræsterne

Hanne og Daniel har haft møde med Videbæk Bogtrykkeri
angående flere fejl i trykningen af kirkebladet.
Vesterhavsposten meddeler, at de i modsætning til tidligere
fremover vil tage betaling for annoncering af gudstjenester i
avisen. Vi afmelder annonceringen.
Videbæk Bogtrykkeri oplyser, at der vil komme en ny ugeavis
- Lokalposten - hvor gudstjenesterne vil blive annonceret
gratis.
Et fælles kalendersystem er ønskeligt for alle medarbejdere.
(VB) foreslår at det nuværende kalendersystem udvides.
Birgit, Daniel, kontaktperson Kent og Hanne arbejder videre
med dette.
Ansvar for kontorartikler: Præstegårdsudvalget.
Til inspiration henvises til "Kirkeogsogn.dk"
Birgit: Har bestilt en ny ALBA.

8

Nyt ved kontaktpersonen

Rie ønsker vikar til ferien 2017. Hun har selv fundet en vikar.
Kent har aftalt nærmere med vikaren.
Kent opfordres til at planlægge mus-samtaler med alle
medarbejdere snarest, idet han er ny kontaktperson.

9 Nyt ved kirkeværgen

10 Nyt ved kassereren

Krenne foreslåes i sin egenskab af kirkeværge at tage en
snak med Nina og Jens Otto efter behov.
Vedrørende provstesyn er der ting der skal følges op på.
I henhold til det foreløbige regnskab pr. 31.12.16:
Indkøb af stole kommer på det nye regnskabsår.
Skovrydningen kommer på 2016 regnskab.
Softwarelicens til styring af sange under altergang kommer på
2016 regnskab.

11 Nyt ved formanden

Minihåndbog er bestilt ultimo november måned. Den er
udsolgt. Der trykkes ikke flere.
Hvis alarmen lyder fra kirkegårdsbygningen adviseres
først Krenne derefter Jens Nicolai og sidst graveren.
Den 11.01. kl. 19-21: Møde i provstiet i det nye kirkehus i
Ringkøbing vedr. menighedsrådets rolle ift. provstiet m.m.

12 Lydudstyr til rytmiske gudstjenester og andre
specialgudstjenester og indkøb heraf

Fra provstiet har vi fået bevilget kr. 70.000 til formålet.
Et udvalg/team har tidligere undersøgt, hvad der er brug for.
Dog ville disse forslag udmønte sig til et meget dyrt projekt.
Samme udvalg anmodes om at komme med forslag til,
hvordan man bedst anvender de bevilgede kr. 70.000 og
indhenter tilbud.

13 Fremtidsvisioner for Helligåndskirken, og hvordan
kommer vi videre med dem?

Punktet udsat til 4. april.

14 Hvad har vi af forventninger til menighedsrådsarbejdet de næste 4 år? Og hvad har vi
af visioner?

Punktet udsat til 4. april.

15 Punkter til næste menighedsrådsmøde

Gaveregulativ revurderes.
Reparation af klokkestabel.
Procedure omkring vores altervin.
Gudstjenestetider (sommer- og vintertid)
Spørgsmål til søndagsprædikenen.

16 Eventuelt

Intet.

17 Afslutning og underskrift af protokol.

v/Daniel.
Vi sang i DDS. nr. 208.
Daniel læste teksten til 1. søndag efter Helligtrekonger.

