Referat menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. oktober kl.17-19.
Deltagere:
Martin Rosing, Dorthe Christensen, Anna-Marie Christensen, Poul -Erik Ehrhorn, Anna Grethe
Rosing, Lene Antonsen, Karl Lund og Deanna Rasmussen
Afbud: Pia Hansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 3.2, 3.1 og 3.4 har fået tilføjelse. JFR nedenfor.
2. Orientering og skrivelser:
2.1 Ribe Stiftsnyt og Invitation til inspirationsdag udlev.
Udleveret til mødedeltagere
2.2 Projekt boligrenovering. (se udsendte) –
Alle vinduer er skiftet i præstegården efter planen, med undtagelse af 2 øverst som skal
bruges ved ombygningen og derfor skiftes senere.
2.3 Licitation.
Licitation på håndværkere til projektet er diskuteret og projektet sendes i licitation d 25
oktober 2018.
2.4 I forhold til skorsten i boligen (DC)
Det er besluttet at skorstenen forbliver, den lukkes dog i toppen og den er taget ud af
brug.
2.5 Håndværkere bruge toilet i baggang under renovering.
Til orientering er dette godkendt.
2.6 Kloak – rottebekæmpelse – næste skridt DC/PEE
Der er indgivet en skadeserklæring til forsikringsselskabet. Der er spørgsmål omkring
hvorvidt det skal i licitation mv. så vi afventer fra stiftet hvordan vi skal forholde os til
sagen. DC vender tilbage.
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Præst: Bl.a. adgang til dkm via pc i provstiet, mens renovering står på?
Karl lund vil indtil videre bruge faciliteterne i Grindsted til at få adgang til DKM.
Der udsendes/omdeles invitationer til Alle Helgen, som afholdes d 4 november 2018 kl.
16.00
3.2 Kirkeværge: ang. løse gravstene på kirkegården (MR) (tilføjet) og Udløb af gravsteder
MR På Sdr Omme Kirkegård er der 68 løse gravsten (heraf er 18 vores egne). Vi
afventer og ser hvad de omkringliggende kirkegårde vælger af løsning. MR løber videre
med opgaven om hvad vi gør med de 18 som er vores egne i første omgang.

Ang. udløb af gravsteder – det er svært at finde frem til pårørende til mange gravsteder
som udløber i år.
Der tages kontakt til Hans Møbjerg for at se om han kan hjælpe, kan vi ikke gennem
lokale, finde ejere til gravsteder vil vi gøre brug af facebook til at finde evt pårørende.
Vi overvejer om der fremover skal tages billeder af alle gravsteder så vi har et arkiv af
alt fremover. (PE)
3.3 Kontaktperson: Tilføjet personalemøde
DR indkalder til personalemøde i november.
(PE) Der er indhentet tilbud til maling af graverbygningen – det tages op på et andet
møde om der er budget til det i 2019.
Det er vedtaget at når man på Sdr Omme Skole i 2 klassetrin har /haft en A og en B
klasse, vil konfirmationen altid foregå over 2 weekender. A klasserne konfirmeres altid
den sidste søndag i April og B klasserne konfirmeres den første søndag i maj.
Dette er gældende UANSET om klasserne efterfølgende er /bliver slået sammen.
Er der i 2 klasse kun en årgang, vil konfirmationen ligge første søndag i maj.
3.4Kasserer: gennemgang af revisionsprotokollat vedr. 2017 og Budget 2019 skal
godkendes
Menighedsrådet godkender forslag til bemærkninger af revisionsprotokollat 2017.
Med henvisende bemærkninger:
Ad pkt 6: Rettelse foretages i regnskabsåret 2018.
Ad pkt 7: Der foretages regulering i regnskabsåret 2018.
Ad pkt 8: Taget til efterretning. Ved fremtidige arbejder indhentes skriftlige tilbud.
Ad pkt 9: Likviditet stillet til rådighed af provstiet udgør 40.691kr pr. 31. december
2018. Der er budgetteret med et nulresultat i 2018. Jvf provstiudvalgets udmelding d.
12. september 2018, er der tildelt ekstra likviditet med 85.000kr.
Sønder Omme Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38250728, Budget 2019, Endelig budget
afleveret d. 09-10-2018 16:11

3.5 Sekretær:
Intet nyt
3 Orientering fra udvalgene:
3.5 Stående udvalg: nedsættelse af byggeudvalg
Følgende er valgt til byggeudvalget : PE, MR, DC

3.6 Jord- og planteudvalg: DC orientere.
Rykkes til næste møde
3.7 Aktivitetsudvalg: næste møde??
Rykkes til næste møde
4 Konkrete sager til beslutning:
Ad pkt 2.4
5 Kirkebladet/hjemmesiden/Annoncering: se seneste annonce i Lyngposten
6 Evt. Intet
7 Referat læses op og underskrives.
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