Referat fra fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 15 marts 2016 kl. 19:30 i Klittens Menighedshus

1. Velkomst og salme
Blev foretaget.

2. Late Summer festival, ved Anne Marie Hjelm
MasterClass sættes på pause, og genoptages i 2017.
Anne Marie Hjelm orienterede om at Late Summer Festival er i støbeskeen. Sussi Appelgren varetager i
første omgang de administrative opgaver i forbindelse med festivalen.
Foreløbigt program i kirkerne (under forudsætning af, at de økonomiske midler kan fremskaffes.)


Åbningskoncert, torsdag den 15.09.16 i Helligåndskirken.



Midnatskoncert, Fredag den 16.09.16 i Haurvig Kirke.



Festkoncert, søndag den 18.09.16 i Helligåndskirken.

Desuden er der planer om flere koncerter. Bl.a. i Kaj Munks hus.

3. Fordeling af opgaver i forbindelse med konfirmationerne
Den 3/10: Maria Thygesen og Sys Jeppesen
Den 10/10: Esther Blichfeldt og Karen Marie Nohns
De påsatte er selv ansvarlige for rekvirering af nøgle. (A-nøgle)
Der er indkøbt plastikkasser, som er i depotet i konfirmandstuen.
Hanne printer navneskilte ud. Daniel sørger for at skiltene forefindes i konfirmandstuen.

4. Ansøgning om tilskud fra:


Ulvetimen
Det besluttes at Hvide Sande Menighedsråd dækker ”underskuddet” for Ulvetimearrangementerne i 2016.
Indtægterne budgetteres til 12.800,-. Udgifterne budgetteres til 27.900,-.



UA Lejer
Det besluttes af der ydes 1000,- pr. menighedsråd i støtte til UA-lejr.



Udvalget bag Grundlovsgudstjenesten i auktionshallen.
Det besluttes af der ydes 7.500,- pr. menighedsråd i støtte til Grundlovsgudstjenesten.

5. Orientering fra præstegårdsudvalg

Der er planlagt syn den 11.maj kl. 11.30 i præstegårdsboligen med deltagelse af provsten.
Præstegårdsudvalget deltager så vidt muligt.
Senest er der udskiftet stakit i forbindelse med præstegården.
Der er konstateret, at der er fugtindtræk ved enkelte døre. Der planlægges med et kort
præstegårdsudvalgsmøde i forbindelse med synet den 11.maj kl. 11.00, hvor denne problematik bl.a.
drøftes.

6. Orientering fra husudvalget ved Lars.
Der er planlagt syn den 11.maj kl. 13.00 i Menighedshuset med deltagelse af provsten. Husudvalget
deltager så vidt muligt.
Det går meget godt i huset! Der er foretaget lidt omfugning.

7. Årlig godkendelse af husorden og fastsættelser af priser for leje af menighedshuset.
Leje af festsal fastsættes til 2500,- + moms.
De faste medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer kan, ifølge vedtægterne, leje festsalen billigere.

8. Menighedsrådsvalget 2016. Skal vi holde opstillingsmødet samme dag, og hvordan gør vi rent praktisk?
Det besluttes at der afholdes fælles opstillingsmøde tirsdag den 13.september. (Se vedhæftede bilag).
Mødet er en fælles ramme, om de enkelte sognes opstillingsmøder. De enkelte råd har ansvar for
afholdelsen i forhold til eget sogn.

9. Drøftelse af praksis ved begravelse i ”plænen”
Punktet blev drøftet. Præsterne undersøger nærmere praksis i provstiet.

10. Nyt ved sognepræsterne
Birgit har afsluttet mini-konfirmandundervisningen.
*Der har i gennemsnit været 15-16 børn.
*Det har været ok, men der er enkelte punkter, som kan forbedres i forhold til planlægningen.
Daniel er ved at afslutte konfirmander. Det har været nogle gode hold.

11. Gensidig orientering fra de tre menighedsråd.
Hvide Sande:
Der er nedsat et udvalg, som har til formål at se nærmere på udskiftning/etablering af lydanlæg.

Desuden undersøges vedr. AV-udstyr til koncertbrug mv.
Haurvig:
Det går godt med processen vedr. varmeanlægget.
Det er i øjeblikket i udbud.
I den forbindelse skal kirken lukkes fra den 17.maj til den 16.juli.
Første gudstjeneste efter lukningen er den 17.juli.
Lyngvig:
Kirken skal sandblæses og behandles i 2016.

12. Eventuelt og næste mødedato
Der arrangeres turistkirke de fire søndage i august. Det er en fusion med turistkirkearrangementet i
Søndervig. Der er nedsat et udvalg, som skal varetage arrangementerne.
Tre indsatser:
* Øget markedsføring
* Der gives mulighed for brug af tolk.
* Vægt på musikalske indslag.

13. Afslutning
Blev foretaget.

14. Godkendelse og underskrift af referat.

