Referat fra møde i Hvide Sande Menighedsråd
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19
i Klittens Menighedshus.
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Velkomst
Salme
Gensidig idédrøftelse omkring fremtidens
Helligåndskirke
Præsentation af arkitekt Thomas
Medom-Bæch, Viborg
Hvordan ser vi fremtidens
Helligåndskirke rent arkitektonisk gensidig drøftelse
Hvordan kommer vi videre? herunder drøftelse af rundtur til
relevante kirker
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Lydanlæg, status og drøftelse af den videre
proces
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Fliser ved Helligåndskirken

6

Renovering af parkeringsplads ved
graverhuset

7

Godkendelse af regnskabsinstruks 2018
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Nyt ved sognepræsterne
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Nyt ved kontaktpersonen

10
11
12

Nyt ved kirkeværgen
Nyt ved kassereren
Nyt ved formanden
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Punkter til næste menighedsrådsmøde

Velkomst v/JN
Vi sang salme nr. 331.
Ønsker for “den fremtidige kirke” blev
opridset.
Muligheder blev drøftet.

Nøvling kirke ville være en relevant kirke for
menighedsrådet at se.
Arkitekt Thomas Medom-Bæch vil uden
beregning udarbejde en råskitse.
Provstiudvalget er positivt stemt for brug af
en del af overskuddet fra regnskab 2017 til
indkøb af nyt lydanlæg.
Der er indhentet 2 tilbud. Menighedsrådet
ønsker at benytte sig af JP´s tilbud, som stadig
er gældende. Prisen er ca. kr. 125.000 incl.
moms (minus mixerpult).
Der er modtaget et overslag på kr. 9.000
(excl. moms) fra PJP på at nedlægge endnu en
række fliser.
Generelt er menighedsrådet positivt over for
dette.
Punktet drøftes, når der holdes kirkesyn
22.05.18.
Regnskabsinstruks for 2017 vedtages at
gælde for 2018.
Daniel har positive tilbagemeldinger på
kirkens nye tiltag “Tidebøn”.
Helle Lyngvig Sørensen er ansat som ny
kordegn/præstesekretær.
Det besluttes, at der gives en måneds løn i
overdragelsesperioden mellem Hanne og
Helle.
Har haft møde med begge kirkesangere.
Vagterne er fastlagt for 2018.
Intet.
Orientering ved Poul.
Turistkirkeudvalg starter op igen.
Orientering om at der har været afholdt
husudvalgsmøde den 7/2-18.
Intet. Næste fælles menighedsrådsmøde
er den 13.03.18.
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Eventuelt

15

Afslutning

16

Underskrift af protokol

Jens Nicolai Vejlgaard Christensen

Ved fremtidige arbejdsopgaver indhentes
tilbud, såfremt et projekt vurderes til at
overstige kr. 15.000 incl. moms.
Det planlagte møde i menighedsrådet den
06.03. - aflyses.
Daniel læste søndagens tekst. Sang
salme nr. 45.
Protokollen blev underskrevet
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