41. ordinære menighedsrådsmøde
Torsdag den 6. oktober 2016 kl. ca. 21.00 i Thyholm Kirkecenter
Per medbringer boller, og Svende sørger for kaffen.

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden
b. Referat fra den 6. september 2016

Blev underskrevet.

c. Siden sidst

2.

- Formanden

- Vi beholder abonnement på thyholm.dk

- Fra kassereren

- Budgetsamråd, referat kan læses på DAP

- Præsterne

- Fordeling af Høstoffer. Vi betaler efter sidste
års fordelingsnøgle. Præsterne kommer med
oplæg til næste år fordeling. Overveje evt.
lokale modtagere.
- 1 års syn i Jegindø præstegård.
- En nøgle til kirkerne til præsterne.

- Kontaktperson

- 21 ansøgninger indtil videre til
gartnerstillingen på kirkegårdene.
- Næste uge opslås kirkegårdslederstillingen.

- Medarbejderrepræsentanten

- Pænt nej tak til Falck.
- HUSK at medsende DAP-dokumenter til
Ernst
- Ernst vil gerne indkaldes til konstituerende
møde.

- Øvrige

- Kirkesyn, fredag den 7. oktober 2016 kl. 8 i
Jegindø kirke. Derefter i Lyngs kirke og sidst i
Hvidbjerg kirke.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
b. Nyhedsbrev fra distriktsforeningen

c. Henvendelse fra Hospice Forum Danmark
om at sætte hospice-sagen på dagsordenen
3.

Kommende arrangementer

- Søndag den 30. oktober 2016 kl. 10.30 i hhv.
Hvidbjerg og Jegindø Kirker: BUSKgudstjenester.
- Tirsdag den 8. november 2016:
Frivillighedsaften og 100 salmer
- De ni læsninger, 4. december 2016. Vi skal
inviterer alle til æbleskiver og gløgg.
- Hans Dal, koncert i Lyngs kirke kl. 16. den
11. december 2016.

4.

Lyngs kirke

- Orientering. Knud Fuusgaard har initiativet
til at iværksætte arbejdet til foråret.
- Godkendelse af rådgivningsaftale med
arkitekt Knud Fuusgaard ligger på DAP
- Ansøgning til A.P Møllers fond om tilskud til
klokke ligger også på DAP

5.

Salg af Hvidbjerg Præstegård

- Orientering fra præstegårdsudvalget. Vi
indgår aftale med EDC-mæglerne i Struer
efter udvalgets anbefaling.
- Udvalget foreslår, at vi henvender os til en
genbrugsbutik, om de vil tømme bygningen.
- Forespørge Søndbjerg-Odby om de vil
overtage teleslyngeanlægget i præstegården til
Søndbjerg præstegård.

6.

Godkendelse af endeligt budget 2017
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Sognes, CVR-nr.
34682410, Budget 2017, Endelig budget
afleveret d. 03-10-2016 15:50

Endeligt budget godkendt.

7.

Menighedsrådsvalg 2017

- Orientering ved formand for valgbestyrelsen,
Per Jørgensen
- Marianna Brogaard, Per Jørgensen, SvendAage Bach-Mose, Mona Raabjerg Vestergaard
er valgt i Hvidbjerg sogn.
- Poul Michelsen og Lene Kristensen er valgt
fra Jegindø sogn
- Henrik Riis Villesen og Ingrid Gramstrup
Larsen er valgt fra Lyngs sogn

8.

Næste møde

- Julefrokost for personale
- Opfølgning på syn

9.

Eventuelt

- Ingrids mail virker ikke pt.

