Fælles menighedsrådsmøde onsdag den 26. november 2014 kl 19.30 i Klittens Menighedshus
Referat
Afbud fra Esther Blichfeldt (suppleant Keld Timmer deltog i stedet) og Martin Faldt
1 Velkomst
2 Salme
3 Nyt ved formanden
Formanden orienterede.
4 Nyt fra sognepræsterne
Daniel orienterede om konfirmandlejren, der igen havde næsten 100% deltageropbakning, og om, at
der er bestilt ny kontormaskine (kopi, scan, print mm.) til kirkekontoret. Fem godt slidte maskiner
kan samles i denne ene maskine.
5 Fordeling af læsninger i forbindelse med De ni læsninger
Læsningerne blev fordelt.
6 Fordeling af høstoffer.
Daniel har kontakt til sognene i Ringkøbing/Rindum, der har en fælles julehjælp, hvor mange
bidrager med midler, og hvor der dermed kun kan søges ét sted. Det var oplagt, at Kirkerne på
Klitten koblede sig på dette til næste år.
Der blev omdelt oversigt over ansøgninger til andel i høstoffer. Der bevilges hver af de 27 formål
kr. 500,-.
7 Orientering fra ”Præstegaardsudvalget”
Lars Christensen orienterede. Renoveringen af præstegården er stort set afsluttet.
8 Orientering fra Husudvalget
Etablering af anretter-rummet i ”svinget” er færdiggjort. Der er endnu ikke helt overblik over
økonomien, men det ser ud til at blive dyrere end først antaget.
En ny 5-årig kontrakt med Hvide Sande Hotel A/S er ved at blive forhandlet på plads.
9 Ansøgning om tilskud til juleaften i ”Det lille Sømandshjem”
Der bevilges 3 x 700 kr.
10 Ansøgning om tilskud til Tro og Kunst 2015
Der bevilges kr. 7000,- fra hvert menighedsråd til formålet.
11 Ansøgning om tilskud til ”Sange og salmer”
Der bevilges kr. 9000,- til indkøb af ”Sange og salmer”. Desuden indkøbes et tilsvarende antal af
Højskolesangbogen
12 Fastsættelse af mødedatoer for 2015

Følgende tirsdage kl 19.30:
24. marts
15. september
24. november
13 Eventuelt
14 Afslutning
15 Godkendelse og underskrift af referat.
Referatet blev godkendt
Ref. ddk

