Referat fra møde i Hvide Sande Menighedsråd
onsdag den 19. maj 2020 kl. 16.00.
Syn på kirkegården kl. 16.
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Velkomst
Rundvisning på
kirkegården og i
graverhuset ved
graveren
Ønsker fra graveren

Velkomst ved JN
Rundvisning ved Ninna

Se punkt 6

Syn på kirken kl. 17.00
4

5

Rundvisning i og
udenfor kirken ved
kirketjeneren
Ønsker fra kirketjeneren

Jens Otto viste rundt.

Jens Ottos telefon er gået i stykker.

Mødet fortsætter i Klittens Menighedshus kl. ca. 18
6

Eventuelle drøftelser som følge af kirkeog kirkegårdssyn

Der er enighed om at de gravsten som sløjfes,
foreløbig opmagasineres i det sydvestlige hjørne
på kirkegården.
Urnebegravelsessteder forlænges med 18
pladser.
Ninna udlægger et areal til kistebegravelse i
plænen mod sydøst.
Der arbejdes videre med en langtidsplanlægning
på kirkegården. Formanden arbejder videre med
dette.
Brombær skal bekæmpes. Nina indhenter pris
herpå.
Forårsblomster står dårligt pga. bænkebidere og
dårligt vejr.
Birgit aftaler med Ninna, hvad der skal stå på et
opslag til ophængning på kirkegården ang.
forårsblomsterne, der er ødelagt.
Kirkegården fremstod som vanlig i meget fin
stand.
Stor ros til Ninna for en velholdt kirkegård.

Kirken:
Jens Otto bevilges en ny telefon.
Prisen for algebehandling på kirkens tag
undersøges af Jens Otto.
Løse fuger i murværket påtænkes udbedret i
forbindelse med renovering af kirken.
Menighedsrådet rettede en tak til Jens Otto for
stor tjenstvillighed og flot arbejde.
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Godkendelse af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2021 (bilag
medsendt dagsordenen)
Budget 2022 - og ønsker hertil (bilag
medsendt dagsordenen)

Godkendelse af regnskabsinstruks (bilag
medsendt dagsordenen
Økonomien, hvordan sikrer vi, at der er
styr på den fremadrettet?

Gaveregulativ
(bilag medsendt dagsordenen)
Lørdagsbegravelser status

Kvartalsregnskabet blev godkendt.

Budgettet godkendes.
JN anmoder om et møde med provstiudvalget.
JN og Maria taler med Alex angående
anlægsprojekter.
Regnskabsinstruksen godkendes.
Drøftelse.
Af regnskabsinstruksen fremgår det, hvor stort et
beløb den enkelte må bruge pr. gang.
Eksempelvis til koncerter, ses det i budgettet,
hvor mange penge der er udlagt til dette.
Udover beløbsrammen tages dette op af
menighedsrådet.
Gaveregulativ godkendt.
Kent gav en status. Lørdagsbegravelser foregår
som hidtil.
Præsten foreslår de personer, som skal planlægge
en lørdagsbegravelse, om det kan være kl. 11.
Dog er det stadig muligt med begravelser kl. 13.
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Besparelsesforslag på kirkegården

I samarbejde med medarbejderne laves der et
generelt forslag til besparelse på hovedkontiene.
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Cykelparkering ved kirken - status

Henvendelse fra kommunen angående
cykelparkering.
JN indkalder kommunen til et møde
desangående.
Kommunens plan blev omdelt.

15

Renoveringsplan for Helligåndskirken evt. nedsættelse af økonomiudvalg

Nedsættelse af økonomiudvalg udsættes til næste
møde.
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Nyt ved sognepræsterne

Andreas:

Orienterer om sit arbejde. Familien er faldet godt
til.
Birgit:
Orienterer.
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Nyt ved kontaktpersonen

Kent:
Nina er sygemeldt til 1. uge i juni.
Ann Majbritt ønsker ferie i uge 28 + 29. Der skal
findes afløsere til disse uger.
AW regnskab uddelegerer flere opgaver ifb. med
retningslinierne.
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Nyt ved kirkeværgen

Intet
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Nyt ved formanden

Den 01.06. indflytningssyn i præstegården.
Den 01.06. kl.18.45 Budgetmøde i provstiet.
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Punkter til næste menighedsrådsmøde

1) Nedsættelse af økonomiudvalg
2) Generel forslag til besparelse på kontiene
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Eventuelt og næste mødedato

Eget møde 17.09. kl. 16.00
Fællesmøde 14.09. kl. 19.00
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Afslutning
Underskrift af protokol

v/Andreas
Protokollen blev godkendt og underskrevet

Godkendelse af referat:

Jens Nicolai Vejlgaard Christensen

Christian K. Christensen (Krenne)

Anni Paakjær

Birgit Morsing Madsen

Maria Thygesen

Kent Heide

Andreas Sahlholdt

