Sønder Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmødet d. 20.februar 2014.

2.

Deltagere: Peder Arvad, Tage Mortensen, Søren P. Frandsen, Poul E. Ehrhorn, Lene Antonsen,
Elna Lasthein, Dorthe Christensen
Axel Ib Pedersen deltager i mødet kl.19-19.30.(se evt)
Afbud:
Deanna Rasmussen
1. Referat fra d. 16.01.14 og 21.11.13 underskrives.
Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering og skrivelser:
2.0 Repæsentantskabsmøde i Rams d.28.04 kl. 19. Elna og Lene deltager.
2.1 Bispevalg: vi tager til ”opstillingsmøde” mandag den 28. febr. kl. 19 i Helle Hallen.
Elna, Tage, Peder, Lene deltager – måske Dorthe og Deanne?
2.2 Helle fra FAKK kommer på kursus i arbejdsmiljø.
2.3
2.4 Vores anbefaling: forslag 1 – Sdr. Omme har kun 1 præst, der skal varetage to konfirmandhold, begravelser m.m., derfor er forslag 1 at foretrække. Vi har kun et konfirmandlokale, der på eftermiddage fra tirsdag til og med torsdag skal bruges til både 2 kor (et børneog et voksenkor) og minikonfirmander. Kommer to konfirmandhold så oveni på disse tre dage +
hensynet til eftermiddagens begravelser, ofte med efterfølgende mindesamvær, bliver det uhyre
vanskeligt! Mandag er præstens og kirkebetjeningens fridag, derfor er den ude af billedet!
2.5 Vi afventer provstiet.
2.6 OK – der er aftalt møde vedr. kirkegårdsafløsning til den 5. marts.
2.7 Tilføjet punkt hvor vi drøfter kapelsituationen samt tilbygning/renovering af
maskinhuset. (pkt 5.2)
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Mikrofon er installeret i konfirmandstuen.
Elklaver indleveret til reparation i Esbjerg hos 4Sound tlf. 33181900. Peder henter det
inden tirsdag.
Der har været lynnedslag i Præstegården. Microovn skadet – reparation kr. 3.765, ny koster
kr. 8.000 – Peder undersøger, om der er forsikringsdækning.
Vil Menighedsrådet hjælpe ved indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 9. marts kl. 10?
Minikonfirmandundervisning – kan det lade sig gøre, når den nye skolereform
træder i kraft, hvis undervisningen skal ligge fredag efter kl.14?
3.2 Fredningsperioden kan max. være 50 år. Kun ved legataftaler.
3.3 Evaluering af afløsning Birgitte/Helge tages op senere.
3.4 Kirkegården: 5 affaldsbeholdere ønskes på budget 2015
+ Hækplanter
4. Orientering fra udvalgene:
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Fredningsperioden kan forlænges til max. 50 år vedr. legataftaler.
5.2 ad pkt 2.7 Byggeudvalg: graver Birgitte Birkbak, Søren P. Frandsen, Elna Lasthein.
Byggeudvalg træder i kraft straks

2.

5.3 Udsættes, til vi har et nyt projekt.
5.4 Lene skriver til Provsten.
5.5. Vi udbetaler leasingaftalen vedr. minilæsser.
6. Kirkebladet/hjemmesiden – afventer korrektur.
7. Evt.
Axel Ib Petersen beretter om besøg af skolebørn i kirkeskoven. Området der betegnes
”skoleskoven” er ikke så interessant lige pt, derfor foregår der megen leg i den anden del af
kirkeskoven. Specielt nu hvor skolen er under ombygning.
Er i gang med at lave veje i skoven her i vinter-/forårssæson. PA hjælper med kontakt til skole og
skovservice.
Referent : Lene Antonsen/ Dorthe Christensen

