Menighedsrådsmøde Hvide Sande tirsdag den 22. maj 2018 kl. 17.00
Afbud fra Annie Paakjær Nielsen, Bent Grønne deltog som suppleantens suppleant.
Ved Syn på kirkegård og kirke deltog bygningssagkyndig Peder Jensen Pedersen
Syn på kirkegården kl. 17.00
1. Velkomst
Formanden bød velkommen.
2. Rundvisning på kirkegården og i graverhuset ved graveren.
Kirkegården fremstod igen i år særdeles pæn og velholdt. Stor ros til graveren.
3. Ønsker fra graveren
Skraldespande – Krenne tale med Ninna om erhvervelse af nye skraldespande.
Port i syd, så der bliver mulighed for, at bedemand kan køre igennem – Krenne og Ninna
indhenter tilbud.
Kister i plænen – der blev valgt et nyt område til kistebegravelse.
Faskine foran graverhus – Krenne taler med Ole Friis.
Reoler i depotrum. Blev bevilget.
Opdatering af Brandsoft (software). Blev bevilget.
Renovering af P-plads. Udsættes til problemet med vand foran graverhuset et løst.
Syn på kirken kl 1800
4. Rundvisning i og udenfor kirken ved kirketjeneren
Kirken blev besigtiget. Kirken fremstod igen i år særdeles pæn og velholdt. Stor ros til
kirketjeneren.
Nyt lydanlæg – mange positive tilbagemeldinger.
Hylder til salmebøger forsøges ombygget, så bøgerne står opretstående.
Bygning og tag blev besigtiget.
5. Ønsker fra kirketjeneren.
Vinduer oliebehandles. Blev bevilget.

Mødet fortsætter i Klittens menighedshus kl. ca kl 19.30
6. Salme
Den Danske Salmebog 725
7. Eventuelle drøftelser som følge af kirke og kirkegårdssyn
Se ovenstående
8. Lydanlæg, status.
Mange positive tilbagemeldinger. Lydanlægget skal udbygges med mixer og styringsanlæg
til kirketjeneren. Jens Otto tager et tilbud hjem på det.
9. Godkendelse af kvartalsregnskabet for 1 kvartal 2018 (vedhæftet)
Kassereren gennemgik kvartalsregnskabet. Blev godkendt uden bemærkninger.
10. Budget 2019, og ønsker hertil.
Budget 2019 blev drøftet. Husudvalget bør indkaldes inden deadline 15/6 for indlevering af
foreløbig budget. Herefter færdiggør formanden og kassereren budgettet.
11. Drøftelser af status på kirkerenovering, herunder fastsættelse af tidsplan.
Status blev drøftet.
12. Udflugt til restaurerede kirker den 19. juni. Køreplan fastlægges.
Fastlægges senere.
13. Nyt ved sognepræsterne

Intet nyt (er godt nyt).
14. Nyt ved kontaktpersonen
Kontaktpersonen orienterede
15. Nyt ved kirkeværgen
Intet nyt (er godt nyt)
16. Nyt ved formanden
”Kirke i sommerlandet”. Der afholdes et møde med dennes repræsentant d. 4/8 kl. 10.00.
Der arbejdes på spisefællesskab for østeuropæere (spiseudvalg og diakoniudvalg).
17. Eventuelt og næste mødedato
Næste ordinære møde: 28/8 kl. 19.00
18. Afslutning
DDS 361. Kommende søndags tekst: Matt 28, 16-20
19. Underskrift af protokol

