Referat for fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.30 i
Klittens Menighedshus for nyt + afgående menighedsråd.
Afbud fra: Annie Paakjær Nielsen, Martin Faldt og Carsten Bjerg.
1. Velkomst
Jens Nicolai Vejlgaard Christensen bød velkommen.
2. Salme
DDS 74 – Vær velkommen Herrens år – blev sunget
3. Nyt ved formanden
Formanden orienterede om kalendere og telefoni. Formanden henviste til
hjemmesiden www.godtfrastart.dk, som er et godt redskab til at orientere sig i,
hvad menighedsrådsarbejdet handler om. Et lille online kursus.
Der er julefrokost for alle medarbejdere og menighedsråd i præsteboligen tirsdag d.
29. november kl. 18.00.
4. Nyt fra sognepræsterne
Sognepræsterne orienterede.
5. Gensidig orientering fra de tre menighedsråd.
Lyngvig: Menighedsrådet har konstitueret sig. Der arbejdes med udvendig
sandblæsning af kirken.
Haurvig: Menighedsrådet har konstitueret sig. Der arbejdes med finjustering af
varmeanlægget.
Hvide Sande: Menighedsrådet har konstitueret sig.
Elektrisk lys på kirkegårdens gravpladser blev diskuteret.
6. Orientering fra ”Præstegårdsudvalget” og ”husudvalg”
Lars Lundgård Christensen havde intet nyt at berette fra de to udvalg.
7. Drøftelse af fremtidig studietur for menighedsråd og medarbejdere.
På medarbejdermødet i september blev det foreslået at tage af sted hvert andet år.
Det blev foreslået, at vi i 2017 laver en tur, hvor vi møder en anden menighed eller
et andet menighedsråd, som kunne være til inspiration for os.

8. Endelig godkendelse af ”Fremtidig struktur i de tre menighedsråd”
”Udvalg for udflugt” ændres til ”Udflugt for studietur”
”Udvalg for ældreudflugt” ændres til ”Udvalg for sogneudflugt”
Tilføjelse: ”Sogneudflugten arrangeres i samarbejde med Klittens borgerforening”.
Papiret blev godkendt med disse ændringer.
9. Konstituering for de fælles udvalg.
Hus- og præstegårdsudvalg:
Jens Nicolai Vejlgaard
Poul Lønbæk
Lars Lundgård Christensen
Andreas Spørring
Esther Blichfeldt-Christensen
Ella Hornbæk
Daniel K. indkalder til første møde i første kvartal af 2017
Udvalg for studietur:
Esther Iversen
Ragnhild Jeppsen (Sys)
Kent Heide
Præsten indkalder til første møde.
Udvalg for sogneudflugt:
Esther Blichfeldt-Christensen (indkalder til udvalgsmøde)
Ingrid Fjord Frandsen
Christian Kusk Christensen (Krenne)
Udvalg for sogneaftener:
Keld (Timmer) Andersen
Claus Ottosen
Sys
Carsten Bjerg
Maria Thygesen
Annie Paakjær
10. Indstilling af kandidat til distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer

Menighedsrådene indstiller Claus Ottosen til at overtage Lars Lundgård Christensens
plads i distriktsforeningen.
11. Kort kursus i DAP (Den digitale arbejdsplads)
Jens Nicolai Vejlgaard Christensen gennemgik mulighederne på DAP
12. Fordeling af læsninger i forbindelse med ”De ni læsninger”
Læsningerne blev fordelt.
13. Ansøgning om støtte til juleaften i Sømandscaféen.
Ansøgningen blev imødekommet. Der gives kr. 700,- fra hver af de tre
menighedsråd.
14. Eventuelt
Næste fællesmenighedsrådsmøder: 14. marts, 26. september, 28. november alle
klokken 19.30 i Klittens Menighedshus.
Jens Nicolai Vejlgaard takkede hver af de afgående medlemmer.
15. Afslutning
Birgit Morsing Madsen læste kommende søndags tekst. DDS 80 – Tak og ære være
Gud – blev sunget.
16. Godkendelse og underskrift af referat.
Referatet blev oplæst og godkendt.

