5.
Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 21.maj 2015 i konfirmandstuen, Sdr. Omme præstegård.
Fremmødte : Peder Arvad (PA), Tage Mortensen (TM), Søren Peder Frandsen (SPF), Poul Erik Ehrhorn (PEE),
Lene Antonsen (LA) og sognepræst Elna Lasthein (EL). På mødet deltog i øvrigt Marianne Groth Hansen som
medarbejderrepræsentant.
Afbud fra Dorthe Stamp Christensen og Deanna Rasmussen.
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Referat fra sidste møde blev godkendt.
Orientering og skrivelser:
Byggeriet går planmæssigt
Natursagsbehandler Linda Kjær Sønderby fra Billund kommune har i mail fra 29.4. 2015 henvendt
sig om tilbud om naturpleje på Sdr. Omme menighedsråds matrikel 1dr, Kirkeby, Sdr. Omme. Det
drejer sig hovedsagelig om at fjerne en del af trævæksten i tørvemosen for at anden vegetation
naturligt kan komme til. Det bliver kommunens folk, der varetager naturplejen og alt vil foregå
med håndkraft i foråret/sommeren 2015. Menighedsrådet har akcepteret det gratis tilbud og LA
svarer.
Se under punkt 5.3
En vellykket tur
Menighedsrådet har taget en diskussion op om afskaffelse af sognets kirkeblad for i stedet hver 14.
dag at bringe ¼ sides orientering i Lyngposten. Afgørelsen udsættes.
Vi fortsætter med medlemskab af RAMS og håber at skolen påskønner det og benytter de fra RAMS
tilsendte tilbud.
Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
Præsten forhørte sig om borde og bænke til grundlovsmødet i tilfælde af godt vejr og dermed et
udendørs møde. PA og SPF aftalte at tales ved forud for mødet og evt. bede Henrik Knudsen om en
hjælpende hånd. Ved udsigt til godt vejr flyttes borde/bænke til præstegårdshaven den 4.juni.
Intet
Intet
Regnskabsfører Karen Margrethe Christensen gennemgik kvartalsrapporten frem til 21/5.
Menighedsrådet søger provstiet om at få tilladelse til at dele tilbagebetalingen af lån i 5% midler á
to portioner på 50.000 kr. Til juni og til december.
Intet
Orientering fra udvalgene:
Intet
Intet
Intet
Konkrete sager til beslutning :
Kantskærer indkøbes til kirkegården
Hjerteforeningen har henvendt sig til menighedsrådet om tilladelse til at opstille dyrefigurer i træ i
Kirkeskoven. Det akcepteres.
Kirkebladet/hjemmeside. Intet.
Evt. Intet
Referat læst op.
Ref. EL

