32. ordinære menighedsrådsmøde
Onsdag den 2. december 2015 kl. 19.00 i Hvidbjerg Præstegård
Fraværende: Morten Krogh Nielsen

Dagsorden
1.

Dagsorden
a. Godkendelse af dagsorden

Godkendt .med tilføjelser

b. Referat fra den 4. november 2015

Godkendt

c. Siden sidst
- Formanden

- Bidrag til hestevognskørsel 1. søndag i advent

- Fra kassereren

- Tak fra Kirsten Graversgaard for bidrag til
Indre Missions Samfund på Jegindø
- Tak fra Kjeld Graversgaard for bidrag til
FDF på Jegindø.

- Præsterne

- 15 ud af 18 minikonfirmanderne deltog i
afslutningen.
- Per Jørgensen sørgede for at kirken var åben
1. søndag i advent.
- Regning fra taxa-kørsel i forbindelse med
konfirmandforberedelse.
- De ni læsninger. De medvirkende inviteres til
kaffe i præstegården. Mona dækker bord til 2530 stykker.

- Kontaktperson

Anton Lyhne spørges om at hjælpe indtil der
kommer en afklaring på den fremtidige
organist-struktur.
Jens Kr. Pedersen orienterede om at der er annonceret ang. forpagtningen af præstegårdsjorden på Jegindø.
Taget til efterretning

- Øvrige
2.

Efterretninger
a. Nyhedsbreve fra Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
b. Henvendelse fra Hanne og Erling Christensen vedr. velfungerende kirkekaffe

c. Henvendelse fra Struer Provsti ang. finansiering af renovering af Lyngs Kirke
d. Henvendelse fra Struer Provsti ang.
økonomisk ramme for renovering/nybyggeri
af Hvidbjerg Præstegård
e. Takst- og prisblade
f. Punkter til PU-møde 10. december 2016
g. Anmodning fra Viborg om bemærkninger
til fastsættelse af boligbidrag for Jegindø
Præstegård
h. Henvendelse fra Viborg Stift ang. frigivelse af midler fra salgsprovenu
i. Henvendelse fra Kirkeministeriet i forbindelse med aktindsigtsanmodning fra JyllandsPosten
j. Henvendelse fra Landsforeningen vedr.
abonnementer på Menighedsrådenes Blad
3.

Kommende arrangementer

- Søndag den 6. december 2015 kl. 19.00 De ni
læsninger, Hvidbjerg Kirke.
- Torsdag den 10. december 2015 kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste, Hvidbjerg Kirke
- Fredag den 11. december 2015 kl. 12- 14
afholdes der julefrokost for medarbejderne.
Menighedsrådsmedlemmer (herunder præster)
er meget velkomne til at deltage.

4.

Provstiudvalget har den 14. november 2015
godkendt regnskab 2014 for Hvidbjerg,
Lyngs og Jegindø sognes, cvr-nr. 34682410,
regnskab 2014, afleveret d. 04-03-2015 12:26

- Taget til efterretning

5.

Renovering af Lyngs Kirke

- Martin Helligsø, Ingrid Gramstrup og John
Michaelsen orienterede.
Vi håber stadig at kunne holde
julegudstjeneste i Lyngs kirke.

6.

Hvidbjerg Præstegård

- Præstegårdsudvalget orienterer.
- Menighedsrådet søger hurtigst muligt at få et
møde med provstiudvalget for at få klarhed
over den økonomiske ramme.
- Hvis vi ikke får mulighed for at bygge nyt på
en ny grund, er der flertal for at renovere den
eksisterende præstegård.

7.

Thyholm Kirkecenter

- John Michaelsen orienterede om forløbet ind
til nu.

Det er realistisk at der kan holdes rejsegilde
inden jul.( Eventuelt mandag d. 21. dec. kl.15.)
8.

Konstituering

- Valg af underskriftberettiget.

9.

Ansøgning fra caféudvalget, se bilag

Formanden, næstformanden og kasseren er
valgt.
Ansøgningen blev imødekommet.

10.

Årsplan, se bilag

Taget til efterretning.

11.

Næste møde

- Beslutning om Hvidbjerg Præstegård
- Fællesskab mellem menighedsrådene i Struer
provsti om tunge arbejdsopgaver
- Drøftelser af ønsker til evt. frie midler og
næste års budget, evt. 5 års plan

12.

Træfældning på Hvidbjerg kirkegård

- Stynede naurtræer øst for graverbygning
fældes. Formanden for kirkegårdsudvalget
giver besked på kirkegården.

13.

Eventuelt

Indsamlings-”vagterne” i kirkerne juleaften
blev fordelt.
Kontaktpersonen rundsender ny telefonliste.

