Referat fra møde i Hvide Sande Menighedsråd
tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 16.30
i Klittens Menighedshus.
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Velkomst og salme
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Godkendelse af revisionsprotokol
Godkendelse af budget 2020

4

Orientering ved arkitektfirmaet
E+N (telefonisk)
Beslutning om den videre plan
vedrørende kirkerenoveringen
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6

Opfølgning på kirkegårdssyn

7

Belægning på kirkegården

8

Knusning af gravsten

Velkomst v/JN.
Salme nr. 352
Revisionsprotokollat godkendt og underskrevet
Budgettet godkendt.
Hvide Sande Sogns Menighedsråd
CVR nr. 19994112
Sognets nr. 9172
Endeligt budget afleveret.
Årsbudget 2020 er blevet afleveret til provstiet.
Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
08.10.19 kl. 16.49
Der blev orienteret fra arkitektfirmaet
Formanden beder arkitektfirmaet lave en “plan A” og
en plan “B” jf. den fremsendte
økonomiske og tidsmæssige skitse
Krenne undersøger pris på maling og
vedligehold på klokkestabel til næste møde
Krenne undersøger også pris på
omstøbningen af egestolper ved indgangen
ved kirkegården
Løvsuger skal på budgettet 2021 og forevises
til provstesyn i 2020
Poul har undersøgt prisen på vand, der
bruges på kirkegården. Det viser sig, at vi ikke
betaler vandafledningsafgift til kommunen
Belægning på kirkegården: Undergrund, det
sand der bruges og belægning anslåes til at
koste ca. 400,- pr. kvm.
Et udvalg, bestående af Krenne og Kent
undersøger nærmere omkring
belægningsprojektet vedr. pris, materialer og
finansiering
Menighedsrådsforeningen har svaret os, at det er
administrativ tungt at ændre på belægningen
Graveren bedes undersøge, hvordan “fællesgraven”
og på området med “plade i plænen” kan gøres
pænere
Undersøg et eventuelt juridisk regelsæt for
fredningsbestemmelser m.v.
Formanden drøfter med biskoppen for
bevaring af gravsten
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Valg af person til bestyrelsen for
Klittens menighedspleje
Gensidig orientering

Kent Heide blev valgt til bestyrelsen
Skiltet “Privat” ved kirkegården står uretmæssig på
kirkens grund.
Krenne beder ejeren af skiltet fjerne skiltet.
Jens Otto bevilges at indkøbe nyt armatur og vask til
toilettet i kirken
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Eventuelt og næste dato
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Afslutning og salme
Godkendelse og underskrift af
protokol
Godkendelse af referat:

Kent orienterer om et afholdt møde for personalet
den 02.10.19.
Næste personalemøde afholdes den 01.09.20
Eget møde: 19.11.19 kl. 18.30
Fælles møde: 19.11.19 kl. 19.30
Julefrokost 03.12. - Marie vil spørge Haurvig og
Lyngvig om hjælp til julefrokosten
Afslutning ved Daniel.
Godkendt og underskrevet

Jens Nicolai Vejlgaard Christensen

Kent Heide

Christian K. Christensen (Krenne)

Birgit Morsing Madsen

Maria Thygesen

Daniel D. Kristiansen

Anni Paakjær

Poul Lønbæk

