Referat fra fælles menighedsrådsmøde
tirsdag den 23. november 2021 kl 19.00
i Klittens Menighedshus

Afbud: Dorthe Munkholm og Jens Erik Muff
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Velkomst
Salme
Nyt ved formanden

JN bød velkommen
Vi sang "Der er noget i luften"
Problemer med hjemmesiden.
2 udbydere kommer primo januar og afgiver et tilbud.
Problemer med lyden i menighedshuset.
Birgit, Andreas og andre interesserede får et lynkursus i,
hvordan teleslyngen virker.
Distriktsforeningen: Ella indtræder i bestyrelsen for
distriktsforeningen dog uden stemmeret.
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Nyt fra sognepræsterne

07.12.21 - Julefrokost i præstegården
medhjælpere: Ingrid, Esther B. og Anni
bl.a. indbydelse til alle ansatte m.m.
Birgit: Der vil komme indbydelse i provstiet angående
sangmarathon.
Der har været afslutning med minikonfirmanderne.
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Orientering fra
husudvalget, herunder
orientering omkring
husets struktur
Årlig godkendelse af
husorden og priser for leje
af menighedshuset
Udlejning af
præstegårdsjord
(forlængelse af kontrakt)

Gensidig orientering fra
de tre menighedsråd

Andreas: Har været på konfirmandlejr og haft megen glæde af
det
Medlemmerne i husudvalget afløser 1 uge ad gangen i
menighedshuset.
Der søges efter en person til stillingen
Fortsætter med de gældende priser.
Brugere skal selv rengøre efter lån af huset.
Foreninger kan låne menighedshuset gratis til deres møder
Lars orienterede:
De tre menighedsråd ejer 3 stykker jord.
Det blev vedtaget, at der laves 2-årige lejemål med uændrede
priser
Esther orienterede: Sonja har sagt op med udgangen af marts
måned.
Lars orienterede: En fugtudfordring i kirken - der er indkøbt en
affugter, som har hjulpet godt.
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Politik ved
bryllup/begravelser med
folk uden tilknytning til
sognene
Alkoholfri vin ved nadver
(praksis)

JN orienterer: Der skal nedsættes et økonomiudvalg ifb. med
kirkerenoveringen/udbygningen. Vi modtager gerne hjælp fra
de to andre menighedsråd
Man skal have én eller anden form for tilknytning til kirken for
at kunne anvende vores kirker.
Den hidtidige praksis videreføres
Andreas orienterer.
Der bliver mulighed for at få alkoholfri vin - som en
prøveordning
Der fortsættes med den hidtidige ordning, hvorefter der
evalueres om et år
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Fremadrettede
gudstjenestetider
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Fordeling af læsninger i
forbindelse med De Ni
Læsninger
Ansøgning om tilskud til
juleaften i

Birgit Morsing sørger for fordelingen af læsningerne

Ansøgning om tilskud til
forårsmarked
(Et ord med på vejen)
Ansøgning om tilskud til
FDF julemarked
Bøn og Faste 2022 ??

Der bevilges kr. 1.000,- fra hvert menighedsråd

Fastsættelse af
mødedatoer for 2022
(Forslag 8. marts,
13. september,
22. november)
Lukket punkt.
Personalesag. Indkaldelse
af organister til prøvespil.
Eventuelt

Mødedatoer planlægges til:
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Der bevilges kr. 700,- fra hvert menighedsråd

Der bevilges kr. 1.000,- fra hvert menighedsråd
Esther B., Hanne, Birgit M. og JN taler sammen om et udkast

den 8. marts, den 13. september og den 22. november

Rie orienterer.
JN kontakter turistudvalget vedr. musik til turistkirken 2022
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Punkter til næste møde
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Afslutning
Godkendelse og
underskrift af referat

Ved arrangementer over 200 personer skal der vises coronapas
Lyngvig menighedsråd foreslår en visionsaften til foråret
begyndende med en planlægning for visionerne
v/Birgit
Referatet godkendt og underskrevet

