34. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegård
Afbud: Martin Helligsø

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

b. Referat fra den 13. januar 2016

Godkendt.

c. Siden sidst
- Formanden

- Henvendelse fra ChurchDesk
- Henvendelse fra Bibelselskabet

- Fra kassereren

Kassereren oplyste om en ny procedure hvor
”Spar” ikke længere udleverer bonerne.
Per Jørgensen skriver til foreningerne og beder
dem om at udpege en ”indkøbsansvarlig” for
hver forening. Kassereren arbejder derefter
videre med sagen.

- Præsterne

Orienterede om forskelligt.

- Kontaktperson

Orienterede om forskelligt ang. Personalet.

- Øvrige

- Nyt om præstegårdsjorden på Jegindø
Der bliver annonceret angående forpagtningen
i denne måned.

2.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
b. Kontingent-opkrævning til Landsforeningen
c. Brev fra Viborg Stift ang. varmebidrag i

Taget til efterretning

Jegindø præstebolig
d. HUSK Indkaldelse til Distriktsforeningens generalforsamling torsdag den 18. februar 2016 kl. 19 - 21.30 i Kirkehuset, Vinderup
e. Henvendelse fra Provstier vedr. formand
for valgbestyrelsen
3.

Kommende arrangementer

- Fastelavnsgudstjenester hhv. Hvidbjerg og
Jegindø, søndag den 7. februar 2016 kl. 10.30
- Kirkehøjskoleaften, den 4. februar 2016 kl.
19.30 med Jette Dahl.

4.

Renovering af Lyngs kirke

- Stillingtagen til aflastningsklokke, se bilag.
Menighedsrådet vil bede Knud Fuusgaard om
at indarbejde en udvidelse af klokkestabelen
med plads til 2 klokker i projektet.

5.

Thyholm Kirkecenter

- Status på byggeriet.
John Michaelsen redegjorde for status.
- Fastsættelse af dato for indvielse af
Kirkecenter.
Datoen kan ikke fastsættes endnu.
Formodentlig kan der sættes en dato på ved
næste menighedsrådsmøde.

6.

Forberedelse af møde ang. præstestrukturen
den 1. marts 2016 kl. 16.30

Den fremtidige struktur blev drøftet.
John Michaelsen arrangerer et besøg i
Søndbjerg Præstegård

7.

Ensartet procedure ved medarbejders afsked
og mærkedage

- se bilag .
Menighedsrådets gaveregulativ blev tilrettet.

8.

Kommunikationsstrategi

- Oplæg ved Morten
Udsat til næste møde

9.

Trivsel i menighedsrådet

- Oplæg ved Lene
Udsat til næste møde

10.

Fastsættelse af dato for menighedsmøde

Udsat til næste møde

11.

Proces ang. café-miljø i Jegindø kirke

Morten tager emnet op i aktivitetsudvalget på
Jegindø d. 9. februar.

12.

Ansøgninger:
a. Ansøgning fra KFUM og KFUK’s
børnefestival

- se bilag
Ansøgningen blev ikke imødekommet

13.

b. Ansøgning fra kirkekoret

Menighedsrådet støtter med kr. 175 pr barn og
125 for korleder. Til deltagelse i ”gospel kids”
arrangement. .

Næste møde

- Planlægning af proces vedr. ny præst i
Hvidbjerg-Lyngs Pastorat
- Forberedelse af regnskabsmøde i provstier
- Godkendelse af regnskab 2015; ved fravær
skal suppleant indkaldes.
Stillingtagen til eventuel prisforhøjelse for
kirkebladet.

14.

Eventuelt

Kontaktpersonen overbragte en tak fra Ejnar
på Kirkegården for buket.

