Sønder Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d. 18.08.16
Deltagere: Peder Arvad, Lene Anthonsen, Deanna Rasmussen, Poul Erik Ehrhorn, Elna Lasthein, Søren Peder
Frandsen, Dorthe Christensen.
I mødet deltager medarbejderrepræsentant organist Niels Martin Lasthein.
Afbud: Benta Dejgaard.
1.
Referat fra møde d. 18.08.16 underskrives. Dagsorden godkendt.
2.
2.1 Der foreligger nu pris på luftfoto af kirken, men menighedsrådet fravælger køb.
2.2 se pkt 3.4
2.3 Vi overvejer at ændre på service på varmepumperne. Nuværende aftale ophører sommer 2017.
2.4 Bedemand Katri Søgård roser anskaffelse af katafalk.
2.5 Træer langs med Bøvlvej 55-57 er klippet.
2.6 Træet i åen ved ”Mamrelund” er fjernet.
2.7 Udtalelse fra Nationalmuseet er rundsendt.
3.
3.1 Elna Lasthein har modtaget en stor Bibel, som tænkes placeret i kirken – der arbejdes med ideer.
Der skal udleveres bibler til konfirmanderne – Deanna tager opgaven.
3.3 Søren P orienterer om, at der er medarbejdermøde d. 7/9-16 kl. 13.30 i konfirmandstuen.
3.4 Lene A orienterer:
Menighedsrådet har ansøgt stiftet, og fået tilladelse til extraordinært at afdrage kr 444.716 på stiftslånet.
Beløbet består af tilbagebetalt moms vedr. graverbygning kr 352.716 + ligningsbeløb anlæg 2015 kr 92.000.
Efterfølgende har vi ansøgt om, at vi alene må afdrage 244.716kr, således at vi beholder 200.000kr til
dækning af det arkitektarbejde, der stadig mangler vedr indvendig renovering af kirken. Denne ansøgning
har vi ikke fået svar på endnu.
Der er også ansøgt om , at vi bruger 80.000kr - egl. afsat i budget 2016 til nye bænkehynder – til nye
vinduer i præstegård + 30.000kr som lån i 5% midler. Denne ansøgning er der heller ikke svar på endnu.
Kvartalsrapporten gennemgåes. Der er besparelser på vej til næste budgetår.

vend

4.
4.1 Intet nyt
4.2 ad pkt 2.5
4.3 Der orienteres fra aktivitetsudvalget, hvad der er foreslået planlagt i efteråret. Sættes i næste
kirkeblad.

5.
5.1 Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet d. 13/9-16 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
6. Der arbejdes med materiale ang valg til kirkebladet. Obs! (PA-DR)
7. evt: Der er taget billeder af rådet.
8. Referat læst op.
Referent Dorthe Christensen

