Referat fra møde i Hvide Sande Menighedsråd
mandag den 7. januar 2019 kl. 19.00
i Klittens Menighedshus
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Velkomst
Salme
Nyt ved sognepræsterne

4
5

Nyt ved kontaktpersonen
Nyt ved kirkeværgen

6

Nyt ved kassereren

7
7a

Nyt ved formanden
Gensidig orientering

8

Lydanlæg, nedbrud af mixer

9

Diakoni, herunder plan for den
kommende proces

10

Grundig drøftelse af den videre
proces i forbindelse med
renovering af Helligåndskirken
Drøftelse af overordnede
indtryk ved
menighedsrådets
inspirationsbesøg i
forskellige kirker
Referat fra
medarbejdermødet i
december (Kent Heide)
Plan for det næste halve
års arbejde
Arkitekt. Er vi klar til fase
2?

Velkomst v/JN
Salme nr. 712
Daniel orienterer:
Nyt kirkeblad er netop sendt til korrektur til
Videbæk
Daniel indkalder til et møde omkring
planlægningen af fastebønner
Kent orienterer
Krenne orienterer:
o Der er træer, der er gået ud på kirkegården.
Dækkes under garantien
Poul orienterer:
Med visse forbehold er der et underskud på ca.
35.000 - som forklaring har der bl.a. været en
del el-arbejde at udføre
Intet
Vin + alkoholfri vin ifb. med altergang - sættes på
som et senere punkt på et fælles MR-møde
JN udfærdiger en ansøgning til provstiet til 5% puljen til
indkøb af en lydmixer
Medlem af de samvirkende menighedsplejer
kan man først blive, når arbejdet er iværksat her.
Daniel udsender referat fra diakonimødet 12.11.18 til
alle, der deltog i mødet.
JN laver et udkast med vedtægter som gennemgåes på
et diakoniudvalgsmøde forinden menighedsrådsmøde
den 05.03.
Udkastet bliver gennemgået på eget møde den
05.03.19.
Udkastet er med som punkt på næste fælles
menighedsrådsmøde 12.03.19
En workshop med menighedsrådet planlægges med
input fra en person der kan give en teologisk
indfaldsvinkel
Derefter et møde med arkitektfirmaet
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Byggeudvalg/rådgivere,
hvornår i processen ? og
hvordan gør vi konkret ?
og hvem deltager
fremadrettet i relevante
møder ?
Punkter til næste MR-møde
Eventuelt
Afslutning
Underskrift af protokol

Intet
Intet
v/Daniel
Referatet blev godkendt
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