Referat af Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 30. august 2016 kl. 19.00
Dagorden:
1. Salme
2. Opfølgning på provstesyn
3. Godkendelse af kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2016 (vedhæftet)
4. Beslutning om antal menighedsrådsmedlemmer i den kommende menighedsrådsperiode.
5. Planlægning af orienterings- og opstillingsmøde den 14. september
6. Drøftelse af rapport vedrørende beplantning på kirkegården, samt det videre forløb omkring beplantningen.
7. Turistkirke, kort evaluering.
8. Nyt fra kontaktperson
9. Nyt fra Sognepræsterne
10. Nyt fra formanden.
11. Eventuelt og næste dato.
12. Afslutning.
13. Underskrift af protokol

Fremmødte:
Jens Nicolai Vejlgård, Olga Mathiesen, Lone Møller, Marie Thygesen, Birgit Morsing Madsen, Daniel
Kristiansen, Jens Erik Muff (suppleant for Kim Madsen) og Martin Faldt (referent)
Afbud fra Kim Madsen (orlov)
Referat:
1. Salme 678 sunget og velkomst v. formanden
2. 1. Sprøjtning for alger af kirkens tag er bestilt, efter anbefaling i fbm. provstiets kirkesyn.
2. Kloak ved kirkegård er efterset, renoveret og godkendt.
3. Klokkestablen skal repareres i den indvendige tagkonstruktion.
Tilbud indhentes og Peder Jensen (menighedsrådets valgte sagkyndige) spørges til råds.
3. Regnskabet blev godkendt af det samlede fremmødte menighedsråd (MR)
4. Der er indberettet og skal opstilles 6 medlemmer til det kommende MR-valg
5. Følgende er medlemmer af valgbestyrelsen:
Marie Thygesen – Formand
Olga Mathiesen – Medlem
Kim Madsen (Jens Erik Muff) – Medlem
Planlægning af opstillingsmøde blev drøftet.
Daniel Kristiansen foreslåes som Dirigent på dagen.
Formanden for menighedsrådet, valgudvalget og dirigenten bemyndiges hermed til at
planlægge aftenens endelige forløb.
6. Rapport udstedt af uvildig træ- og beplantnings rådgiver, Svend Andersen blev drøftet.
Det blev besluttet at der indhentes tilbud fra fagmand til oprydning og beplantning i hht.
rapport som derefter må indgå i fremtidig budgetplanlægning med provstiet.
Møde med grundejerforeningen ”Sahara” sættes til onsdag d. 28 september kl. 19.00 i Klittens
Menighedshus.
7. Generelt set 4 gode arrangementer med positivt stort fremmøde af både dansk og tysk talene
deltagere.
Der er ting der med fordel kan optimeres og finpudses, hvis/når successen skal genoptages til
næste år.
8. Kontaktperson orienterede om seneste nyt fra personalegruppen og de afholdte
medarbejdermøder (mangler nogle få endnu).

9. Nyt fra Daniel:
Generel orientering. HUSK at bakke op om vores Høst Gudstjeneste d. 11. September kl. 16.30
med efterfølgende suppe i Menighedshuset
Nyt fra Birgit:
Medarbejder tur søndag 4/9. Der er ca. 30 tilmeldte.
10. Formanden orienterede omkring den til A.P.Møller Fonden fremsendte ansøgning vedr. Lydog AV anlæg til kirken.
Kirkekaffe i efteråret blev lagt fast til søndag d. 18. September kl. 08.30 og 27. November kl.
10.30 her med præsentation af det nye MR og farvel til det afgående.
29. november er datoen for medarbejder julefrokosten (for det nye og afgående MR).
11. Nyt under evt.:
Rapport fra Kirkeministeriets bygningskonsulent for Ribe Stift (udført på opfordring fra
Provstiet i fbm. seneste Provstesyn) blev gennemgået og debateret.
HUSK også: Fælles MR-møde er sat til 27. September kl. 19.30

Næste møde 11. oktober kl. 17.00
12. Afslutning med søndagens tekst, fadervor samt salme 125 v. 9.
13. Underskrift af de fremmødte MR-medlemmer.

