38. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19.00 i Hvidbjerg Kirkegårds graverbygning
Afbud: Morten Krogh Nielsen og Mona Vestergaard

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

b. Referat fra den 4. maj 2016

Godkendt

c. Siden sidst
- Formanden

- Henvendelse fra Martin Helligsø
- Henvendelse vedr. DR De små synger
- Medlemskab af Tværkulturelt center. Vi
melder os ud, men betaler naturligvis for indeværende år.

- Fra kassereren

2.

- Præsterne

- Besøg i de lokale kirker, se Mortens bilag.
Hvis det er i medarbejderes arbejdstid, mår de
godt bruge tiden på besøg; ellers må vi prøve
finde frivillige kræfter til det.

- Kontaktperson

- Medarbejderne på Hvidbjerg kirkegård tager
på kursus den 9. juni 2016.

- Medarbejderrepræsentanten

- Ønske om personale-kom-sammen (også
sammen Søndbjerg-Odby).
- Senest i august holdes under alle
omstændigheder medarbejdermøde.

- Øvrige

- Stig Kokfelt begynder at kalke Jegindø og
Hvidbjerg kirke.
- Tilfredshed med processen med ansættelsen
af Thomas Buelund.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer

b. Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet
c. Provstiudvalget har på sit møde den 2405-2016 godkendt rettede honorarer og vejledende lønblad for 2016
d. Orientering fra Arbejdstilsynet vedr. påbud.
e. Invitation til Erfa-møde for kontaktpersoner den 14. juni 2016 kl. 19
f. Referat af stiftende generalforsamling i
Benkær pumpelaug den 12. maj 2016
g. Bidrag til Menighedsplejen
3.

Kommende arrangementer

- Torsdag den 9. juni 2016 kl. 19 i Hvidbjerg
kirke: Temakoncert: Glæde
- Fredag den 10. juni 2016 kl. 19.00:
Ordination i Viborg domkirke.
- Lørdag den 18. juni 2016: Danmark dejligst,
se Mortens bilag. Fra MR har følgende
mulighed for hjælpe: Lene Kristensen (først på
dagen), Leo Villesen (hen på dagen), Svende
Grøn, Jens Kristian Pedersen.
- Søndag den 19. juni 2016: Afskedsfest for
Lars G. Sandfeld.
- Torsdag den 16. juni 2016; Sogneudflugt
Lyngs.

4.

Thyholm Kirkecenter

- Orientering ved John Michaelsen om
mangelliste og deres udbedring. Forventet
aflevering inden sommerferien. Møbler er købt
til levering i løbet af uge 28-29. Vi kan ikke
plante før efteråret; kirkegården tager sig af at
plante nogle sommerblomster midlertidigt. Vi
skal huske at plante hæk mv., inden det nye
MR skal overtage. Morten Krogh Nielsen og
John Michaelsen arbejder med at udarbejde
ønsker til kontormøbler.
- Kontakt med Aage og Johanne LouisHansens Fond vedr. flygel. Kontakt Øivind
Særkær og Martin Gade om vejledning.
- Udspil til indvielsesfest søndag den 7. august
2016 kl. 14 i Thyholm Kirkecenter. Biskoppen
har lovet at komme. Tovholder Svende Grøn,
Thomas Buelund, John Michaelsen og én fra
Søndbjerg-Odby. Niveauet for traktement er
reception. Ingrid kontakter frivillige fra
sognene. Kl. 14.45 går officielt program i gang.
Svende skriver indbydelse til arkitekter,
Thyholm murer, sound-tech, M-office.
Foreninger inviteres. PR aftales med Morten
Krogh Nielsen.

5.

Ny sognepræst i Thyholm pastorat

- Ordination fredag den 10. juni 2016 kl.
19.00.
- Bustransport; pt. onsdag
- Indsættelsesgudstjenester søndag den 14.
august 2016 kl 10.30 i Hvidbjerg kirke (og kl.
9.00 i Søndbjerg kirke).
- Udspil til velkomst-frokost kl. 12.00. Vi
foreslår, at Lene Kristensen bestiller til 200
personer.

6.

Lyngs kirke

- se bilag fra Struer provsti
- Indgåelse af rådgivningsaftale med arkitekt
Knud Fuusgaard.
- Aftalen godkendes med flg. tilføjelse 3.2:
Struer provstis godkendelse af renovering af
Lyngs fra 31. maj 2016.
- John Michaelsen formidler tilføjelsen videre
til Knud Fuusgaard, som sender
rådgivningsaftalen til Struer provsti til
underskrift.

7.

Planlægning af afskedsfest for Lars Sandfeld

- Søndag den 19. juni 2016
- Orientering fra formanden

8.

Budgetbidrag 2017:
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes, CVR-nr.
34682410, Budget 2017, Bidrag budget
afleveret d. 03-06-2016 17:32

- se bilag
- Foreløbigt budget godkendt.

9.

Café-miljø i Jegindø kirke

- Orientering fra mødet den 19. maj 2016 i
Jegindø missionshus.
- Der var ca. 35 deltagere, primært solide
kirkegængere. Der var stemning for at lukke
projektet ned. Mødet udviklede sig til en god
snak om, hvordan sognet på Jegindø kan
udvikle sig.
- Menighedsrådet beslutter, at vi ikke
fortsætter med arbejdet med café-miljø i
Jegindø kirke. Svende Grøn orienterer Struer
provsti om beslutningen.

10.

Menighedsrådsvalg 2016

- Orienteringsmøde tirsdag den 13. september
2016.
- I tilfælde af flere lister afholdes valg den 8.
november 2016.
- Vi skal være opmærksomme, at der er
mulighed for en forsøgsordning med 2 års
valgperioder. Vi tager en beslutning på næste
møde.

11.

Friluftsgudstjeneste

- I Hvidbjerg sogn søndag den 4. september
2016 kl. 10.30. Se Mortens bilag. Børne- og

ungdomsudvalg (med repræsentanter fra
foreninger, skole og MR) planlægger. Vi
foreslår anlægget, hvis der er adgang til strøm.
Svende Grøn indkalder til et møde efter
sommerferien.
12.

100 salmer, en ny samling

- se Mortens bilag
- Vi ønsker at indkøbe 100 stk. til kirkerne og
Thyholm Kirkecenter.
- Vi inviterer Morten Skovsted, sognepræst i
Hjortshøj og én af drivkræfterne bag
samlingen til frivillighedsfest i efteråret.

13.

Næste møde

- Forsøgsordning om 2 års valgperiode.
- Menighedsrådsvalg

14.

Eventuelt

- Intet

