HVIDBJERG-LYNGS-JEGINDØ MENIGHEDSRÅD
MENIGHEDSRÅDSMØDE

6. Ordinære menighedsrådsmøde
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19 i Thyholm Kirkecenter.
Indledning ved Thomas Buelund. Niels Skousen: ”Danmark keder sig”. Forventningen om altid at
skulle underholdes er problematisk. ”Du gav mig o Herre en lod af din jord” blev sunget. Fadervor.

Dagsorden:
1 Valg af sekretær
Chr. Birkebæk blev valgt.
2 Godkendelse af referat 15. maj.
Godkendt.
3 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
4 Siden sidst:
Formanden: Præsentation personalekonsulenter
Formanden kunne berette om et møde med workshops.
Himmelske dage pastoratudflugt: Fantastisk oplevelse. Dejlig åben tilgang blandt folk omkring
kirkelige anliggender.
Fælles foreningsmøde 6. juni: Datoer berammet. En fælles foreningsaften planlagt i september. Et
nyt møde finder sted til efteråret.
”Ukrudtsgruppe” 7. juni: Effektivt arbejde, samtidig med hyggeligt socialt samvær.
Synsrapporter godkendt, og ifald midlerne haves, må man gå i gang med arbejdet.
Kassereren
En del ansøgere har besvaret stillingsopslag fra regnskabskontoret.
Kassereren udtrykte stor tilfredshed omkring indlevering af kasseboner.
Præster:
Thomas Buelund havde medbragt materiale om gudstjenesteformer.
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Konfirmandindskrivning skal fremover behandles og registreres digitalt i h. t. persondataloven. Man
regner dog stadig med at afholde en klassisk indskrivningsaften, blandt andet fordi der er punkter,
som ikke kan tilkendegives digitalt via borger.dk endnu. Desuden er det altid godt at have en dialog
med konfirmander og forældre.
Aftalen med biskoppen om jubilæumsgudstjenesten på Jegindø er på plads. Der er endnu rigeligt
med billetter til salg til den efterfølgende reception, hvorfor der vil blive reklameret kraftigt i næste
uge. Arrangementet bliver osse omtalt i søndagens bekendtgørelser.
Kontaktperson:
Annagrete og Per har deltaget i et kursus om ny ferielov. Underviseren formidlede stoffet godt.
Opgaven bliver at indberette oplysninger korrekt til regnskabskontoret.
Et møde med HR (Susanne) er aftalt, kontaktpersonen og kirkegårdslederen deltager.
Opsigelse modtaget.
Forslag om personale- og menighedsrådsudflugt – helt konkret et forslag om at tage til ”Kirkens
Forum” i Fredericia. Arrangementet løber af stabelen 26. september.
Kirkeværge:
Udgår.
Medarbejderrepræsentant:
Der arbejdes på at blive klar til lørdagens jubilæum.
Byggeudvalg:
Arkitekten er p. t. ved at udarbejde et resumé af det hidtil drøftede. Dette tages op på
provstiudvalgsmøde sidst i juni.
Øvrige udvalg: Kirke- og kirkegårdsudvalg
En skrivelse skal udarbejdes til provsten vedr. kørefast vej til kapellet (Hvidbjerg). Projektet vedr.
fugning (Hvidbjerg Kirke) i tårnet sendt til stiftet. Der afventes svar fra provsti og stift vedr. søjler
ved Lyngs Kirke.
Jubilæumsudvalg
Endnu nogle småting mangler; forberedelserne er i fuld gang, og rammerne for en rigtig god dag er
til stede.
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5 Aflevering af budget 2020 medsendt fil
Godkendelse af foreløbigt budget 2020
Foreløbigt budget med følgende stempel godkendt:
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes, CVR-nr. 34682410, Budget 2020, , Bidrag budget afleveret d. 0706-2019 13:07

6 Kirkekaffe ved højmesse i Hvidbjerg?
Der arbejdes videre herom i samråd med kirkekaffeudvalget.
7 Fortsat fra Temadag (de sidste bilag medsendt fil)
Menighedsrådsmedlemmerne behandlede gruppevis de sidste kapitler til den personalehåndbog,
som gennem længere tid har være under udarbejdning. På baggrund af en fælles drøftelse og
godkendelse, renskrives personalehåndbogen af kontaktpersonen.
8 Lukket punkt
Personaleorientering.
9 Evt.:
Repræsentant for ”Solstrålen” medvirker muligvis ved et punkt på et kommende møde.
10 Kommende datoer: Jubilæum Jegindø 22. juni
Sommerferieindledning Medarbejder/MR 25. juni
Jubilæumspilgrimsvandring 30. juni
11 Evt. punkter til MR-møde 21. august
Kirsten står for indledningen.
Udflugt for menighedsråd og medarbejdere.

3

