Dagsorden for menighedsrådsmøde tirsdag d. 18. 11. 2014 kl 17.00 i Klittens Menighedshus.
Referent Jonas Laugesen
Alle tilstede
1. Velkomst ved formanden
2. Salme : DDS 424, 'I Herrens hus er godt at bo'.
3. Fastlæggelse af mødedatoer for 2015 (egne møder)
- 27.01.15 kl. 19.30.
- 24.03.15 kl. 17.00 efterfulgt af fællesmøde kl. 19.30.
- 12.05.15 kl 17.00 (kirkesyn)
- 06.10.15 kl. 17.00
- 24.11.15 kl. 17.00 efterfulgt af fællesmøde kl. 19.30
4. Valg af formand – Jens Nicolai Vejlgaard genvalgt
5. Valg af næstformand – Olga Mathiasen genvalgt
6. Valg af kasserer – Martin Faldt genvalgt
7. Valg af kontaktperson – Lone Møller genvalgt
8. Valg af kirkeværge – Kim Madsen genvalgt
9. Valg af sekretær – Jonas Laugesen genvalgt
10. Valg af underskriftsberettiget person – formand og næstformand genvalgt
11. Valg af bygningskyndig – P. Jensen Pedersen genvalgt
12. Fastsættelse af honorar.
Kirkeværgens honorar nedjusteres med 4500kr . De 4500 kr tilfalder graveren, da hun udfører
nogle af kirkeværgens opgaver.
13. Drøftelse med Graver.
Forskellige emner blev drøftet
14. Beplantning på kirkegården.
Træerne på Hvide Sande kirkegård skal blive stående. Der afsættes penge til beplantning og
fremtidig sikring.
15. Godkendelse af regnskabet for 3 kvartal (vedhæftet)
Regnskabet blev godkendt
16. Ansøgning fra Tro og Kunst.
Der gives 7000 kr fra Hvide Sande Menighedsråd
17. Nyt ved sognepræsten - intet
18. Nyt ved kontaktpersonen
Forespørgsel fra Jens Otto på fjernelse af hyben: der hentes tilbud hjem.
Kanten mod sydsiden af kirken bliver lavet.
Der er bevilget kirketjener og graverkursus til Jens Otto.
Der udføres ikke snerydning på selve kirkegården.
19. Nyt ved kirkeværgen
Legerum bliver lydisoleret med tæpper.
Risten ved graverhuset renses op evt. sænkes så vandet kan komme væk
20. Nyt ved formanden
Godkendelse af regnskabet for 2013 er taget til efterretning
21. Eventuelt - intet
22. Afslutning
23. Godkendelse og underskrift af referat – Referart godkendt og underskrevet
Årligt valg af alle poster er jf. Lov om menighedsråd § 10, stk. 10

