Fælles menighedsrådsmøde den 30. september 2014 – kl. 19:30 i Klittens Menighedshus.
Referat
Afbud fra Jonas Laugesen, Martin Faldt, Lone Møller, Carsten Bjerg, Andreas Spørring, Olga
Matthiesen.
Referent Daniel Kristiansen
1. Velkomst og salme
2. Referat fra medarbejdermøde
Referatet fra det årlige medarbejdermøde afholdt 19. august 2014 blev oplæst og taget til
efterretning af menighedsrådet.
3. Evaluering af den foreløbige proces angående ansættelse af sognepræst
Processen frem til nu angående præsteansættelse blev evalueret.
4. Status på den ledige præstestilling.
Stillingen er nu opslået på kirkeministeriets hjemmeside http://www.km.dk/kirke/folkekirken/stillingerikirken/stillingsopslag0/#record4359. I
modsætning til sidste gang, hvor menighedsrådet kun havde udtaleret (en såkaldt §10ansættelse), har menighedsrådet denne gang indstillingsret som ved en ”normal”
præsteansættelse.
Biskoppen har indkaldt til orienterende møde d. 6. november kl. 19.00 i Klittens Menighedshus.
Dette sker til et møde fælles med Anker Fjord Hospice.
5. Lukket punkt: Personalesag
6. Nyt ved sognepræsterne
Thomas Kristensen takkede for en dejlig og festlig afskedsdag med gudstjenester, reception og
middag.
Næste sogneaften er 20. januar 2015 med Kenneth Iversen: ”Vestjyske værdier i et globalt
virke”.
Mirjam Kristiansen er midlertidig ansat til - sammen med Daniel - at varetage
minikonfirmandlærerfunktionen frem til ny sognepræst er på plads.
7. Nyt ved præstegårdsudvalget/status på renovering af præstegården
Lars LC orienterede. Det har været en på alle måder god proces frem til nu. Fredag d. 3. oktober
er der afsluttende byggemøde og efterfølgende åbent hus med et mindre traktement kl. 12.00.

8. Nyt fra det udvidede husudvalg
Lars LC orienterede og udvalget blev bemyndiget til at forhandle en længerevarende
lejekontrakt på plads med ejeren af Hvide Sande Hotel.
Husudvalget bemyndigedes desuden til såfremt økonomien tillader det at indkøbe
mørklægningsgardiner til salen.
I forhandling med ejeren af Hvide Sande Hotel har man fået rådighed over en større del af
”svinget” mellem salen og køkkenet. Husudvalget bemyndiges til at foranstalte de nødvendige
ændringer af lokalets indretning.
9. Nyt nøglesystem
Menighedsrådet bevilger indkøb af nøglesystem hos Klittens Tømrer jf. hjemtaget tilbud.
10. Nyt ved formanden
Jens Nicolai Vejlgaard opfordrede til at man får tjekket sin post i menighedsrådets postkasse.
11. Eventuelt og næste møde
Næste ordinære fællesmøde: tirsdag d. 25. november kl. 19.30
Esther Blichfeldt fortalte, at turen til Manø, som menighedsrådet arrangerer sammen med
Borgerforeningen, blev en stor succes med 92 deltagere.
Der blev omdelt programmer fra fredagstræf sæson 2014-2015.
12. Godkendelse og underskrift af aftenens referat
Referatet blev oplæst og godkendt.
13. Salme og afslutning
Thomas Kristensen oplæste søndagens tekst.

