Sdr.Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d. 19.09.2013

7.

Deltagere:
Peder Arvad, Tage Mortensen, Deanna Rasmussen, Lene Antonsen, Søren Peder Frandsen,
Dorthe Christensen.
I mødet deltager også medarbejderrepræsentant Camilla Svanberg.
Afbud: Elna Lasthein, Poul Erik Ehrhorn

1.Referat underskrives fra d. 15.08.13
Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering og skrivelser:
Stiftsnyt omdeles i rådet.
Invitation til stiftsdag om kirkeligt-socialt arbejde d. 21.09.2013
Stiftsmøde afholdes d. 3.10.2013. Der er tilmeldt 5 personer fra menighedsrådet.
Formand:
Der er købt ny flagstang til kirkegården.
Præstegården er ved at blive malet.
Stiftsmøde afholdes d. 3.10.2013 er der meldt 5 personer til fra menighedsrådet.
3. Meddelelser fra kirkelige myndigheder
3.1 Præst:
Ved høstgudstjeneste vil der være indsamling til ofre i Syrien.
3.2 Kirkeværge: intet nyt.
3.3 Kontaktperson:
Personalet efterspørger fællesmøde med menighedsrådet. Planlægges d. 30.10.13 kl. 14.30
i konfirmandstuen.
P.Arvad sender mail rundt.
3.4 Kasserer:
Budgettet er gennemgået og der er p.t. et overskud i provstiet.
Der er mulighed for at søge om midler til særlige aktiviteter. Det skal være en ny aktivitet og
det skal gå ud over sognegrænsen.
Regnskab 2012 er godkendt og underskrives.
3.5 Sekretær: intet nyt

4. Orientering fra udvalgene:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg: intet nyt

7.

4.2 Jord- og planteudvalg:
- der er fra kommunen spurgt om kirken vil overtage § 3 forpligtelsen på 1000m2 af Erling
Jensens jord. P.Arvad arbejder videre med sagen.
§3 jord :
Naturområder som søer,moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev, vandløb hvor der
lever mange vilde dyr og planter. Lov af 1992 §3 er en naturbeskyttelseslov som værner om
særlig værdifulde arealer og mod ændringer i deres naturtilstand. Dog kan ejer søge om
dispensation via kommunen. Større ændring som for eksempel dræning, opfyldning,
oprensning, omlægning eller tilplantning tillades ikke.
D.26.09.13 kl. 13 mødes P.Arvad, Søren P. Frandsen og Tage Mortensen med skovfogeden i
konfirmandstuen for at gennemgå fremtidige aktiviteter i skoven.
4.3 Aktivitetsudvalg: næste møde d. 9.okt kl. 19 hos Lene
.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Der er indkøbt nye planter til erstatning for frostskadede planter på kirkegården.
5.2 se venligst referat fra d. 15.08.13 punkt 5.4.
5.3 Camilla Svanberg undersøger mulighed for indkøb af headset og yderligere 2 højtalere til
konfirmandstuen.
6. Kirkebladet/hjemmesiden:
Deanna Rasmussen har oprettet en facebook side der hedder ’Sønder Omme kirke’, hvor der
fremover vil være aktivitet. Camilla Svanberg er administrator.
7. Evt
Camilla Svanberg skal deltage i erfamøde d. 25.09.13 med organister fra provstiet.
Graverne i provstiet har afholdt erfamøde.
8. Referat læst op.
Referent: Dorthe Christensen

