Referat fra fælles menighedsrådsmøde i Klittens Menighedshus
tirsdag den 24. november 2020 kl.18
for det nye og det afgående menighedsråd
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Velkomst
Salme
Besøg af provst Margrethe
Koch
Nyt ved formanden

v/JNV
" Der er noget i luften".
Provst Margrethe Koch præsenterer sig.
Præsentation af alle i menighedsrådene.
Bekendtgørelse: Daniel Kristiansen har opsagt sin stilling.
01.01.21 opslåes stillingen efter ny sognepræst.
Formændene bemyndiges til at lave opslaget.
De tre menighedsrådsformænd finder ud af, hvordan der
afholdes afskedsgudstjeneste for Daniel 2. Juledag.
Indtil der er ansat en ny sognepræst, opnormeres Birgits
stilling til en 100%- stilling. Derudover vikarierer Thomas
Kristensen og Margrethe Koch.
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Nyt ved sognepræsterne

Kordegn Hanne Davidsen har sidste arbejdsdag den 27.11.20.
Daniel orienterer.
24.12.20 har man lejet Hvide Sande hallen til 3 gudstjenester
kl. 9, kl. 11 og kl. 13.
Hjælp i hallen: Kent, Krenne, Carsten, Maria, Hanne, Sys,
Ester og Ella.
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Fastsættelse af datoer for de
fælles menighedsrådsmøder i 2021
Gensidig orientering fra de
tre menighedsråd

Birgit orienterer.
16.03.21, 14.09.21 + 23.11.21
Møderne afholdes kl. 19.
Lyngvig: Menighedsrådet har konstitueret sig.
Lars: formand
Jens Erik: næstformand
Hanne: kasserer
Dorte Munkholm: sekretær
Andreas: kontaktperson
Ingrid: kirkeværge
Haurvig: Menighedsrådet har konstitueret sig.
Ester Blichfeldt: formand
Claus: næstformand + kasserer
Ella: kirkeværge
Karen: sekretær
Esther Iversen: kontaktperson
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Orientering fra Husudvalget
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Godkendelse af foreløbig
struktur i de tre
menighedsråd (vedhæftet)
Konstituering for de fælles
udvalg
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Hvide Sande: Menighedsrådet har konstitueret sig.
JN: formand
Maria: kasserer + næstformand
Kent: kontaktperson
Krenne: kirkeværge
Anni: sekretær
Bent Grønne er ansat som pedel ved præstegården og
omkring Klittens Menighedshus.
Kælderen har været lejet ud til filmhold.
Blev godkendt.
Se pkt. 10.
De tre menighedsråd:
De tre menighedsråd opretholdes som separate enheder.
Det fælles menighedsråd:
Der afholdes 3 fælles menighedsrådsmøder årligt, disse
indkaldes og ledes af formanden for Hvide Sande
Menighedsråd. Der tages referat af sekretæren fra Hvide
Sande Menighedsråd.

Formandsgruppen:
Der opretholdes en formandsgruppe bestående af:
Formand for de tre menighedsråd samt de to
præster på Klitten.
Formål:
At forberede beslutninger til det
menighedsråd, samt at forestå det
menighedsråds
drift
mellem
de
menighedsrådsmøder

fælles
fælles
fælles

Møderne ledes af formanden for Hvide Sande
Menighedsråd.
Der tages som hovedregel ikke referat af møderne.
Udvalget består af Jens Nicolai Vejlgaard (ansvarlig), Lars
Lundgaard Christensen, Esther Blichfeldt, Birgit Morsing
Madsen samt den nye sognepræst.

Hus- og præstegårdsudvalg:
Udvalget består af formændene for de tre menighedsråd,
samt et ekstra medlem af de tre menighedsråd. Dog deltager
den interne kasserer fra Hvide Sande Menighedsråd som
Hvide Sandes ekstra medlem, samt den kirkebogsførende
præst. Herudover deltager stedets daglige leder (pedel).

Udvalget har kontrolfunktion og er besluttende
myndighed for hus- og præstegårdsudvalget.
Større beslutninger forelægges det fælles
menighedsråd.
Møderne indkaldes og ledes af formanden.
Der afholdes kvartalsvise møder.
Der tages referat af møderne, som rundsendes til alle
menighedsrådsmedlemmer efter hvert møde.
Udvalget består af: Lars Lundgaard Christensen, Jens Erik
Muff, Ella Hornbæk, Esther Blichfeldt, Jens Nicolai Vejlgaard
og den nye sognepræst.
Kent Heide indkaldes ad hoc.

Medarbejderudvalget:
Udvalget har til formål at koordinere og styrke
samarbejdet mellem det fælles menighedsråd og
komme med et oplæg til yderligere samarbejde
senest på fællesmødet november 2021.
Udvalget består af de 3 kontaktpersoner, de to præster og de
tre menighedsrådsformænd.

Udvalg for studietur:
Udvalget består af et medlem fra hvert af de tre
menighedsråd, samt af en af sognets præster.
Udvalget vælger sin formand på det første ordinære
fællesmøde i menighedsrådsperioden
Mødet ledes og indkaldes af formanden. Der afholdes
studietur
hvert
andet
år.
Udvalget består af Esther Iversen, Ingrid Fjord Frandsen, Kent
Heide og Birgit Morsing Madsen (ansvarlig for indkaldelsen).

Udvalg for sogneudflugt:
Udvalget består af et medlem fra hvert af de tre
menighedsråd
Mødet ledes og indkaldes af formanden
Sogneudflugten arrangeres i samarbejde med
Klittens Borgerforening.
Udvalget består af Esther Blichfeldt-Christensen (formand),
Ingrid Fjord Frandsen og Christian Kusk Christensen (Krenne).

Udvalg for sogneaftener:
Udvalget består af 2 medlemmer af hvert af de tre
menighedsråd samt af sognets præster
Mødet ledes og indkaldes af sognets
kirkebogsførende præst
Udvalget består af Karen Bay Timmer, Claus Ottosen, Hanne
Lauridsen, Jens Erik Muff, Maria Thygesen, Anni Paakjær,
Birgit MM og den nye sognepræst (ansvarlig for indkaldelse).

Repræsentanter til menighedsplejen:
Menighedsplejen suppleres af 1 medlem fra hvert
menighedsråd.
Nuværende repræsentanter er: Karen Bay Timmer,
Kent Heide og Dorte Munkholm.

Udvalg for turistkirke:
Turistkirkeudvalget består af 1 medlem fra hvert
menighedsråd. Udvalget er derudover
selvsupplerende.
Nuværende er: Esther Blichfeldt, Jens Nicolai og
Carsten Bjerg.

Spis-sammen udvalg
Ingrid Fjord Frandsen, Maria Thygesen og Esther
Blichfeldt.
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Indstilling af kandidat til
distriktsforeningen af
menighedsrådsmedlem-mer
Kort kursus i DAP (Den
digitale Arbejdsplads)
Fast videoudstyr i kirkerne
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Ansøgning om støtte til
juleaften i Sømandscaféen
(vedhæftet)
Ansøgning om støtte til
bladmission/forårsmarked
Punkter til næste møde

17

Eventuelt

15

Udsættes til næste møde.

JN gennemgik mulighederne på DAP´en.
Orientering ved Claus. Efterfølgende fulgte en drøftelse af dette.
Inden den 15. december finder det enkelte menighedsråd ud
af, hvordan gudstjenesten optages
til videre formidling
Ansøgningen blev imødekommet.
Der bevilges kr. 700,- fra hvert af de tre menighedsråd.
Ansøgningen blev imødekommet.
Der bevilges kr. 1.000,- fra hvert af de tre menighedsråd.
Visionsdrøftelse i samarbejde med den nye
sognepræst
Kandidat til distriktsforeningen af
menighedsrådsmedlemmer
Karen Marie: orienterer om strikning af dåbsklude.
Garnet betales af Hvide Sande menighedsråd.
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Afslutning
Godkendelse og underskrift
af referat
Godkendt:

Daniel orienterede om, at der indkøbes en bærbar pc´er til
kordegn Mette Glibstrup.
V/Daniel.
Referatet godkendt.

