Referat af Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 10. november 2015 kl 17.00 i Klittens Menighedshus.
Dagorden:
1. Salme
2. Godkendelse budget 2016
3. Renovering af flisebelægning og det nordlige område ved kirken (ved Lone Møller)
4. Gensidig orientering.
5. Eventuelt og næste dato.
6. Afslutning.

Fremmødte:
Jens Nicolai Vejlgård, Olga Mathiesen, Birgit Madsen, Lone Møller, Kim Madsen, og Martin Faldt
(referent), Daniel Kristiansen (med pr. telefon gr. embedsmæssigt møde).
Alex Wiese (regnskabsfører) var tilstede i fbm. budgettet, pkt. 2.
Afbud fra: Marie Thygesen (ingen suppleant herfor gr. hun selv var suppleant og nu er fast i stedet for
Jonas)
Referat:
1. Indledning: Salme 732 sunget.
2. Budget 2016 godkendt.
Indleveret elektronisk d.d. kl. 17.04.
3. Kontaktperson, Lone, orienterede omkring flisebelægning v. kirken.
Pris undersøges og vi vender tilbage med dette i det nye år.
4. Orientering ved de forskellige repræsentanter:
Jens Nicolai:
- Der er ansøgt om penge til et nyt urværk. Det vi har pt. kan ikke styre sommer-/vintertid og,
hvis strømmen forsvinder.
- Turistkirken er på trapperne. Der er indkaldt til møde for de interesserede parter.
- ”Åbningstider” for menighedshuset/festlokalet. Der er enighed om at der sættes begrænsning
for, hvor længe der kan/må være højt støj niveau i fbm. fester og andre arrangementer.
- Der er blevet spurgt omkring evt. oprettelse af sorggruppe(r). MR synes det lyder interessant,
men vil gerne have noget mere konkret at overveje ud fra inden der tages en endelig
beslutning.
- Bibelstudiegrupper for ”nybegyndere” – punktet overvejes til næste MR møde. Der synes at
være enighed om at det skal køres indenfor MR-/folkekirkelige rammer
Lone:
- Det går godt med vinterdækning på kirkegården. MR enigedes om at det ikke skal hastes
igennem samt at det er MR ansvar, hvis der indkommer klager fra kirkegårdens brugere.
5. Evt.: N/A
NÆSTE MØDE:
24. november kl. 17.00 i konfirmandlokalet (FÆLLES MR møde herefter)
Der vil være lidt at spise herimellem
6. Afslutning med læsning af søndagens tekst, salme 233 og fælles Fadervor.

