Sdr. Omme menighedsråd
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Referat fra menighedsrådsmøde d. 23. oktober 2013.
Deltagere: Peder Arvad, Tage Mortensen, Søren Peder Frandsen, Deanna Rasmussen,
Elna Lasthein, Poul Erik Ehrhorn, Lene Antonsen, Dorthe Christensen.
I mødet deltager regnskabsfører Karen Margrethe Christensen.
Afbud: medarbejderrepræsentant Camilla Svanberg

1.Referat fra d.19.09.-13 underskrives
Godkendelse: af dagsorden
Kl. 19-19.45. Kvartalsrapport gennemgås af Karen Margrethe Christensen.
Lukket møde.
Poul Erik har ordet.
2. Orientering og skrivelser:
Brochure fra PEFC afsætning af træ.
Indbydelse til møde i Distriktsforeningen.
Indbydelse til fællesmøde med Filskov i Viadukthallen. Foreslår de kommer med dato snarest.

Formand:
2.1 Kirkegård – udviklingsplan i forhold til urnegravsteder, gravstedshække, depotplads,
affaldsbeholdere og fælles vaser.
Gennemgås og giver feedback til graver Birgitte Birkbak. (PA)
2.2 Der foreligger et forslag fra entreprenør Kim Svejstrup om, hvordan gårdspladsen i
præstegården kan rettes op. Denne gennemgås. (se pkt.5.1)
2.3 Kirkefond – der foreligger indbydelse til at Sønder Omme Kirke kan blive optaget i brochuren
”Vejkirker og andre åbne kirker”. Prisen er 1600kr + moms/år. (se pkt 5.2)
2.4 Bispekandidat til Ribe Stift. Man afventer flere der stiller op til bispevalget.
2.5 Maskinhus/ personalerum : Der er udsendt forslag fra medarbejderne på kirkegården.
Vi beslutter at gå en tur på kirkegården i forbindelse med medarbejdermødet d. 30.10.13.
Vi mødes på kirkegården kl. 14.30.
2.6 Lampetter i kirken ved tårnindgang bliver slettet.
2.7 Vi har givet lov til, at der kan klippes pyntegrønt af fyr i skoven i næste år.
2.8 Skovfoged på besøg – brochure gives med hjem . Pkt tages med på næste møde.
3.Meddelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Præst: Forslag om at formanden kan holde Kristelig Dagblad. Kan også give inspiration.
(pkt 5.5)
3.2 Kirkeværge: der er sløjfet et gravsted på kirkegården.
3.3 Kontaktperson : - man er i gang med at lægge grønt på kirkegården.
3.4 Kasserer: - kvartalsrapport er gennemgået ved Karen Margrethe Christensen.
3.5 Sekretær: intet nyt
4.Orientering fra udvalgene:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg: intet

4.2 Jord- og planteudvalg: se pkt 2.7
4.3 Aktivitetsudvalg: referat fra udvalgsmøde sendes rundt med referatet.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Det vedtages at Kim Svejstrup går i gang med arbejdet i gårdspladsen snarest inden vinter.
5.2 Det vedtages at Sønder Omme Kirke optages i brochuren.
5.3 Man giver tilbagemelding til Birgitte Birkbak ang. udviklingsplan.
5.4 Skaktorvet på Lindeallè bliver renoveret i nærmeste fremtid.
5.5 Der er opbakning til at formanden kan holde Kristelig Dagblad.
6. Kirkebladet: tlf nr og mail på Peder Arvad skal ændres.
Når der sker større ændringer på kirkegården er det et ønske, at Birgitte Birkbak laver en
beskrivelse til kirkebladet.
7. Evt
8. Referat læses op
Referent : Dorthe Christensen
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