Fælles menighedsrådsmøde tirsdag den 24 marts 2015 kl. 19:30 i Klittens Menighedshus
Afbud fra: Jonas Laugesen, Kim Madsen, Lone Møller, Ingrid Fjord, Carsten Bjerg, Ella Hornbæk.
1. Velkomst og salme
Jens Nicolai Vejlgaard (JNV) bød velkommen.
Den Danske Salmebog nr. 192.
2. Visioner for det fremtidige arbejde i Klittens Menighedsråd, drøftelse af den videre proces. Ved Daniel.
Daniel D. Kristiansen (DDK) holdt oplæg om, hvordan menighedsrådets visionsarbejde kunne gribes an.
De store fælles projekter omkring præstevalg, nytænkning af menighedshus, renovering af præstgård som
har præget det fælles menighedsrådsarbejde siden sidste valg er ved at være faldet på plads. På mange
måder har arbejdet haft fokus på at skabe gode rammer for kirkens arbejde. Det vil være oplagt, hvis vi i
anden halvdel af valgperioden rettede fokus lidt mere på indholdssiden – hvad vi putter i rammerne?
Det blev besluttet, at lægger op til at de tre MR lægger et ”kirkens kvarter” ind fast i dagsordenen.
Desuden sættes visioner på næste fælles menighedsrådsmøde med udgangspunkt i referatet fra
visionsmødet afholdt 11.11.2013.
3. Fordeling af opgaver i forbindelse med konfirmationerne
Der skal bruges to person til hver søndag til at hjælpe med at modtage telegrammer i konfirmandlokalet.
Åbningstid er kl 9.30 til 10.45.
- 12. april: Lars Christensen og Jens Nicolai Vejlgaard
- 19. april: Sys og Martin Faldt
4. Ansøgning om tilskud
Udvalget bag Grundlovsgudstjenesten i auktionshallen.
Der blev bevilget 3 x kr. 7.500,- til afvikling af arrangementet.
Det blev foreslået, at kaffe og efterfølgende koncert afholdes i Auktionshallen.
UA (vedhæftet)
Der blev bevilget 3 x kr. 1.000,- til afvikling af UA-lejren.
FDF (vedhæftet)
Ansøgning blev afslået fordi menighedsrådene ikke kan støtte anlæg og drift. Menighedsrådene anbefaler,
at der fremsendes en ny ansøgning om dækning af et event, lejr eller lignende.
5. Orientering fra husudvalget ved Lars Lundgård Christensen (LLC)
LLC omdelte oversigt over indtægter og udgifter vedr. præstebolig, kirkehus og konfirmandundervisning
2015 og orienterede om husudvalgets arbejde.
6. Årlig godkendelse af husorden og fastsættelser af priser for leje af menighedshuset (ved LLC)
Det fremsendte forslag blev vedtaget med få ændringer.

7. Nyt ved sognepræsterne
Birgit orienterede om minikonfirmander og om overvejelser om en omstrukturering heraf.
DDK omdelte forslag til kollekter 2015. Forslaget blev vedtaget. Det blev aftalt, at man fra næste år vil have
søndage, hvor der samles ind til lokalt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.
DDK og JNV orienterede om et muligt turistkirke projekt i 2016 – fx 4 højmesser i august med tysk tolk eller
tekster udleveret på tysk.
8. Nyt ved formanden
Der er bestilt et førstehjælpskursus til d. 20. oktober kl 16.00 for menighedsråd og ansatte.
Der er ansøgt Trygfonden om en hjertestarter til menighedshuset.
9. Gensidig orientering fra de tre menighedsråd.
Esther Blichfeldt orienterede om arbejdet med nyt varmeanlæg i Haurvig Kirke.
LLC orienterede om kommende sandblæsning af Lyngvig Kirke samt om, hvordan det gamle orgel fra Hvide
Sande nu er installeret i en østtysk kirke.
10. Eventuelt og næste mødedato
Næste møde er den 15. september kl 19.30.
Referatet blev oplæst og godkendt.
11. Afslutning
Kommende søndags tekst blev oplæst
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