33. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 13. januar 2015 kl. 19.00 i Graverbygningen ved Hvidbjerg irkegård
Afbud: John Michaelsen og Martin Helligsø

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

b. Referat fra den 2. december 2015

Godkendt

c. Siden sidst
- Formanden

- Årsskrift fra Viborg Stift

- Fra kassereren

Regnskabsføreren har bedt om at der
strammes op med hensyn til hvor mange der
køber ind hos Spar til diverse arrangementer.
Husk: Kassereren skal have det bilag som
udleveres i forretningen.
Regnskabsføreren efterlyser også oversigten
over kaffeforbruget i kirkecenteret /
præstegården som danner baggrund for
fordelingen af udgifterne til de forskellige
foreninger. Mona sørger for at fremskaffe
denne.

- Præsterne

Orienterede om forskelligt.

- Kontaktperson

Anton Lyhne vikarierer i jan. og febr. i den
ledige organiststilling. Der blev orienteret
om diverse kurser.

- Øvrige

2.

Efterretninger

Jens Chr. Der skal ske en ny annoncering
ang. forpagtningen af præstegårdsjorden på
Jegindø.
Ang. Sogneindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp var det ønskeligt at flere bliver
engageret, hvis der skal samles ind på
Jegindø. Konfirmanderne inddrages
eventuelt.

a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

Taget til efterretning

b. Nyt fra Folkekirkens Grafiske Værksted
c. Svar på ansøgning til G.E.C. Gads Fond
d. Henvendelse fra Struer Provsti ang.
præcisering af årlig valg efter § 9
e. Liste over honorarer 2016
f. Henvendelse fra Viborg Stift vedr. boligbidrag til Jegindø Præstegård
g. Vejledende takstblad 2016
h. IT-kursus for kirkegårdsansatte
i. Svar på ansøgning fra Færch-fonden
j. Henvendelse fra Struer Provsti ang. undersøgelse af kommuners betaling ved boudlæg, - erhvervelse og vedligeholdelse af
gravsted
k. Nyhedsbrev fra distriktsforeningen. Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 18.
februar 2016 kl. 19 - 21.30 i Kirkehuset,
Vinderup
3.

Kommende arrangementer

- Torsdag den 14. januar 2016 kl. 17:
Spaghettigudstjeneste i Jegindø kirke.

4.

Renovering af Lyngs kirke

- Status er at første etape er afsluttet og
kirken er taget i brug.
- Vedligeholdelsesplan, se bilag

5.

Thyholm Kirkecenter

6.

Konstituering

7.

Fællesskab mellem sognene i Struer Provsti
om løsning af tungere opgaver

- Status er at der har været rejsegilde d. 8.
januar og nu arbejdes der på at få huset
lukket.
- Vi skal kun have to underskriftberettigede.
Underskriftsberettigede er formanden og
næstformanden.
Se bilag.
Der var en positiv holdning til dette initiativ.

8.

Ønsker til frie midler og næste års budget.

- Evt. forberedelse af 5- års plan.
Kirke- og kirkegårdsudvalget kommer med
oplæg til en 5 – årsplan til maj-mødet.

9.

Ensartet procedure ved medarbejders afsked
og mærkedage

Formanden forsøger at fremskaffe det
gaveregulativ som blev vedtaget i starten af

menighedsrådsperioden. Rådet vil derefter
tage stilling til om regulativet eventuelt skal
revideres og om det bliver efterlevet.
Formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget
må undersøge om der er relevante kurser og
melde tilbage om der er ønske om at benytte
sig af et eventuelt kursus.

10

Kursus til formanden for Kirke- og
kirkegårdsudvalget mht. økonomistyring

11.

Næste møde

- Kommunikationsstrategi.
- Planlægning af proces vedr. ny præst i
Hvidbjerg-Lyngs Pastorat
- Fastsættelse af dato for indvielse af
Kirkecenter
- Fastsættelse af dato for menighedsmøde

12.

Eventuelt

Lene Kristensen orienterede om at der er
blevet spurgt om tilladelse til at fælde træer i
”Udgravningen” på Jegindø.
Ernst lovede at tage kort over området med
til næste møde hvor der også vil blive taget
beslutning om hvordan rådet skal stille sig til
forespørgslen.
Ingrid bragte kirkeklokken i Lyngs i
erindring. Spørgsmålet tages op i Kirkekirkegårdsudvalget snarligt.

