Menighedsrådet for Hvidbjerg/Lyngs/Jegindø Kirker
Referat af menighedsrådsmøde 8. november 2018
Indledning.
Ad pkt:
1
Dagsorden godkendt med tilføjelsen af et lukket punkt.
Referat fra sidste møde godkendt.
2
Siden sidst
- Formanden
Formanden m. fl. har deltaget i et antimobbekursus, og man er interesseret i at arbejde videre med
henblik på at fastholde det gode arbejdsmiljø.
Der har været afholdt formandsmøde: Der arbejdes på oprettelse af en HR-stilling. Et punkt
omkring gravminder m.v. blev taget op – der skal tages stilling til, hvad der skal ske med visse
gravminder, når fredningsperioden ophører. Punkt ang. provstiets julehjælp – og den økonomiske
situation gør, at det gælder om at få ansøgningsskemaer ud, for der findes hjælp at få; udfordringen
er måske mere at få folk til at finde frem til skemaerne. Information ang. abonnement til
menighedsrådsmedlemmer af Kristeligt Dagblad, hvor et skattemæssigt spørgsmål trænger sig på.
BUSK-gudstjenesten var vellykket, og brød m. m. slog rigeligt til.
- Kassereren
Alle boner fra indkøb i Spar indkommet til kassereren, så det har fungeret optimalt.
Der skal redegøres for, hos hvilket menighedsråd udgifter til organistvikarer i Søndbjerg og Odby
Kirker ligger. Via det fælles regnskabskontor modtager Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd
regningerne p. t.
- Præsterne
BUSK-gudstjenesten et fantastisk samarbejde – når mange kræfter står sammen, kommer man til
bunds i BUSK-materialet.
Thomas Buelund har været på kursus i Viborg om unge og kirken.
Bettina Franck er p. t. sygemeldt, hvorfor tidl. sognepræst Lars Sandfeld afløser.
Thomas Buelund oplyste, at han er på barsel fra 27. feb. – 29. maj 2019. Fra stiftet er der givet
tilsagn om ansættelse af en fast vikar.
Præsterne arbejder på at arrangere en personalejulefrokost (hele pastoratet).
- Kontaktpersonen
…har været på arbejdsmiljøkursus, bl. a. sikkerhed omkring stiger.
Normeringer sat på plads.
- Kirkeværge
I. a. b.
- Medarbejderrepræsentant
Småreparationer har fundet sted på Lyngs Kirke. Med tilfredshed konstateres det, at kirkens
indeklima er blevet rigtig godt.
Osse via medarbejderrepræsentanten viderebringes ros for BUSK-gudstjenestens forløb.
- Byggeudvalg

Lever arkitektens oplæg op til det ønskede? Dette spørgsmål har udvalget taget stilling til. Nu skal
opgaverne prioriteres, men dette er problematisk uden at kende en økonomisk ramme. Arkitekten
foreslår at få firmaet, der normalt vedligeholder kirkens orgel, komme med et tilbud på at flytte det.
Imidlertid ønskes en udefrakommende fagmands vurdering med henblik på at få et brugbart
overslag.
Formanden har bemærket, at der via fonde kan søges midler til vedligehold. Også
Kirkeistandsættelsesfonden blev nævnt.
- Øvrige udvalg
Der ledes efter et kort over spildevandsledninger (Sembvej 3).
Menighedsrådenes Fællesudvalg: Opfordrer Ingrid Gramstrup til at sørge for gløgg og æbleskiver
efter adventskoncerten i Lyngs Kirke. Ingrid Gramstrup og Henrik Villesen koordinerer og
arrangerer.
3 Regnskab 3. kvartal v/ kassereren
Der er generelt god balance i kvartalsregnskabet.
4 Ansøgning Jegindø FDF
Et svar formuleres til Jegindø FDF snarest.
5 Ansøgning Jegindø IM
Et svar formuleres til Jegindø Indre Mission snarest.
6 Ansøgning fra Pernille K. Jacobsen
Formanden kontakter ansøgeren.
7 Første søndag i advent
Per Jørgensen sørger for ”åben kirke” kl. 14:00 – 17:00 på dagen. Chr. Birkebæk spiller i kirken.
8 Høst-/friluftsgudstjeneste 2019
En stor fælles friluftsgudstjeneste for hele pastoratet forankret i temaet høst. Der nedsættes et
udvalg.
9 Kommende datoer
Frivilligaften førstkommende tirsdag.
22. november: Det ny menighedsråd konstituerer sig.
Underskrevet 8. november 2018 af samtlige mødedeltagere:

