Sønder Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d. 19.11.15.
Deltagere: Peder Arvad, Tage Mortensen, Søren Peder Frandsen, Poul Erik Ehrhorn,
Lene Antonsen, Elna Lasthein, Deanna Rasmussen, Dorthe Christensen.
I mødet deltager medarbejderrepræsentant organist Niels Martin Lasthein og regnskabsfører
Karen Margrethe Kristensen.

1. Referat fra 22.10.15 er underskrevet og lagt på DAP.
Dagsorden godkendt. Pkt. 6 deles i a og b.
2. Orientering og skrivelser:
2.1 Vi holder budgettet. – Den nye bygning hedder i daglig tale ”kirkegårdskontoret”
2.2 Lysestager, dåbsfad og blomsterholdere er blevet pudset og tilbage på rette plads.
2.3 I forhold til Åbent hus arrangement serveres gløgg, saft og æbleskiver. (DR)
2.4 Pjecen om vejkirker skal opdateres, da vi jo nu kan tilbyde handicaptoilet. (PA)
2.5 Forslag fra Landsforeningen, at der er valg opstillingsmøde d. 23/9-16.
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder
3.1 Den 13. marts er der Landsindsamling til Folkekirkens nødhjælp. (tages op til næste møde)
3.2 Gravstedsfornyelse: 8 ( hvoraf 3 forlænges, 3 slettes og 2 slettes af de ukendtes)
3.4 Kasserer: orientering v/Karen M. Kristensen
Godkendelse af provstiets bemærkninger til menighedrådets bemærkninger af
revisionsprotokollatet 2014:
a. Ingen opsparing , da der var underskud.
b. Grundet uheldige omstændigheder bliver likviditeten negativ i 2014. Derfor er der i 2015
fulgt nøje op på budget regnskab.
4. Orientering fra udvalgene:
4.2 Jord- og planteudvalg:
Knud Buhl Pedersen vil gerne tage lidt arbejde i skoven.
4.3 Aktivitetsudvalgsmøde afholdt d. 28/10-15. Kommende arrangementer kan ses i kirkebladet.
Næste møde d. 13/1-16 kl. 19 hos Deanna.
5. Konkrete sager til beslutning
5.1 ad 2.3 er det besluttet at servere gløgg og æbleskiver.
5.2 Ang. støtte til spejderprojekt i Sønder Omme:
På baggrund af forskellige undersøgelser af hvad menighedsråd må støtte - er vi blevet vidende
om at vor beslutning med støtte til spejderprojekt ikke er lovligt.
Derfor har menighedsrådet besluttet at pengene betales af menighedsrådsmedlemmerne
i stedet.
6. a. Datoer for menighedsrådsmøder i 2016:
d. 21/1 – 25/2 – 17/3 – 21/4 – 19/5 – 16/6 – 18/8 – 15/9 – 13/10 – 17/11.
b. Der er genvalg på alle poster.
7. Kirkebladet/hjemmeside
9. Referat læst op

