36. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegård

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

b. Referat fra den 2. marts 2016

Godkendt

c. Siden sidst
- Formanden

- Henvendelse fra Martin Helligsø
Orientering
- Økonomisamtale i provstiet.
Orientering
- Annonce i Turistavisen
Pris:12.500

- Fra kassereren

Der skal rettes ny henvendelse til Vestjysk
Bank ang. Konto.

- Præsterne

Morten orienterede om konfirmandevent i
Struer hvor vi var med.
Endvidere kort orientering om sommerens
gudstjenesteplan.
Lars supplerede og orienterede om forløbet af
sin sidste ansættelsestid.
Konfirmandstuen blev booket d. 22. maj 2016

2.

- Kontaktperson

Orienterede om et kommende
medarbejdermøde i maj måned

- Medarbejderrepræsentanten

Spurgte ind til de ledige medarbejderstillinger.

- Øvrige

Lene Kristensen har booket Jegindø Missionshus til borgermøde

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
b. Afgørelse og resolution vedr. pastorat-

strukturen på Thyholm og Jegindø
c. Invitation til seminar fra De grundtvigske i
Viborg stift, søndag den 17. april 2016 kl. 10
d. Forlængelse af konstitution af sognepræst
Erik Bitsch Nielsen

Konstitueringen af Erik Bitsch er forlænget i
Struer, Resen- Humlum pastorat

e. Nyhedsbrev fra Distrikt-foreningen
3.

Kommende arrangementer

- 7. april: Kirkehøjskole, Lone Olsen
- 13. april: Café-eftermiddag
- Konfirmationer: 22. april i Hvidbjerg, 24.
april i Lyngs og 1. maj på Jegindø.
Der blev fordelt vagter ved de tre
konfirmationsgudstjenester.

4.

Godkendelse af kvartalsopgørelse, januar

se bilag. Godkendt.

5.

Thyholm Kirkecenter

- Orientering ved John Michaelsen.
- Planlægning af indvielse lørdag den 11. juni
2016 kl. 10.
Indvielsen kan ikke blive d. 11. juni da huset
ikke vil være klar til den tid.
Datoen må fastsættes senere.
Morten Krogh Nielsen indtræder i
byggeudvalget.

6.

Ny sognepræst i Thyholm pastorat

- Forberedelse af møde om embedsbeskrivelse
tirsdag den 12. april 2016 kl. 19 i Søndbjerg
præstegård.
Formanden satte ord på sine visioner ang. den
profil den kommende præst kunne ønskes at
have. Diakoni og kontakt til børn og unge og
foreningsarbejdet bør vægtes højt som
kærneområder for præstens arbejde. Emnet
blev drøftet.
- Hvordan finder vi gode ansøgere til
stillingen?

7.

Konsekvenser af oprettelsen af Thyholm
pastorat

- Samarbejdsaftale. Møde med provsten
onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00 i Hvidbjerg
præstegårds konfirmandlokale.
- Salg af Hvidbjerg præstegård

8.

Lyngs kirke

- Fremlæggelse af projektets anden del som
med kommentarer blev godkendt.

9.

Planlægning af afskedsfest for Lars Sandfeld

- Søndag den 19. juni 2016 kl. 9 i Lyngs og
kl.10.30 i Hvidbjerg. Vi spørger Rikke Feraru,
om hun vil sørge for musikalske indslag i
gudstjenesten; Morten spørger.

Kirkefrokost i Midtpunktet. Lene aftaler med
Mai ang. sted og forplejning.
Svende skriver indbydelse til IM, FDF, KFUM
og KFUK, Grundtvig Forum, Lars’ familie,
præstekollegaer, provsten, kirkens
medarbejdere, kirkens frivillige.
Morten laver notits og annonce til avisen.
Svende sørger for sangark.
10.

Menighedsplejen

- Der indkaldes til årsmøde tirsdag den 19.
april 2016 kl. 19. i Struer menighedshus. Tove
Busk spørges af Per, om hun vil deltage.

11.

Fælles personalemøder

Punktet tages op når kirkegårdsstrukturen er
faldet på plads.

12.

Næste møde

- Personalenormering, evaluering.
- Indvielse af kirkecenteret.
- Ansøgning fra FDF
- Præsteansættelse
- Valg af nyt menighedsråd

13.

Eventuelt

- Kirkegårdsudvalgsmøde tirsdag d. 26. april
kl. 19 på Hvidbjerg kirkegård.

