Referat fra møde i Hvide Sande Menighedsråd
tirsdag den 27. august 2019 kl. 16.30
i Klittens Menighedshus

1

Velkomst og salme

2

Opfølgning på kirke- og kirkegårdssyn

3

Godkendelse af kvartalsregnskabet for 2.
kvartal 2019 - bilag medsendt
dagsordenen
Drøftelse af proces for evt. forbedring af
tilgængelighed på kirkegården
Drøftelse af den videre proces angående
kirkerenoveringen

4
5

6

Nyt fra præsterne

7
8
9

Nyt fra formanden
Gensidig orientering
Eventuelt og næste mødedato

10
11

Lukket punkt
Punkter til næste møde

Velkomst v/JN.
Salme nr. 728
Hedeselskabets repræsentant har
været på kirkegården og beset
beplantningen. Han vil komme med en
plan for, hvad der videre skal ske.
Krenne undersøger prisen for
omstøbningen af egestolper på
kirkegården ved indgangsportene.
Løvsugerpris undersøges af Poul.
Poul undersøger om andre kommuner
fritages for vandafledningsafgift.
Derefter anmodes kommunen om
menighedsrådet kan fritages for at
betale vandafledningsafgift
Regnskabet godkendes

Krenne undersøger priser
Provstiet har meddelt, at Hvide Sande
Menighedsråd bevilges likviditetslån på kr.
100.000 på Hvide Sande Menighedsråds
ansøgning om kr. 100.000 fra 5% midler til
projektering af om-/tilbygning af kirke.
Menighedsrådet vil blive lignet kr. 100.000 i
anlægsbevilling til tilbagebetaling af lånet i
2020
Stiftende generalforsamling tirsdag
den 8.10.19 ang. “Klittens
Menighedspleje”.
Studieturen - der er tilmeldt 26
personer.
Stiftsmøde og Landemode - der satses
på at menighedsrådet deltager i 2020.
Daniel køber ny telefon.
Birgit og Daniel har lavet en plan for
Birgit arbejdsdage
JN omdeler diverse brochurer.
Intet
Fællesmøde den 17.09.19 kl. 19.30
Eget møde den 8.10.19 kl. 16.30
Til fællesmødet 17.9.19:

Udlejning af kirkerne til arrangementer
for personer uden tilhørsforhold til
kirkerne
Oplæg omkring indsamlinger i
fremtiden
Eget møde
12.09.19
Til eget møde 8.10.19
Belægning på kirkegården.
Knusning af gravsten
12 Afslutning
13 Underskrift af protokol
Godkendelse af referat:

Jens Nicolai Vejlgaard Christensen

Kent Heide

Afslutning med Fadervor.
Protokollen blev underskrevet

Poul Lønbæk

Christian K. Christensen (Krenne)

Birgit Morsing Madsen

Maria Thygesen

Daniel D. Kristiansen

Anni Paakjær

