Referat fra menighedsrådsmøde d. 17.11.11.
Deltagere: Peder Arvad, Inge Tüchsen, Elna Lasthein, Marlene Thomsen, Tage Mortensen,
Benta Dejgaard, Dorthe Christensen,
I mødet deltog også medarbejderrepræsentant Helge Lauridsen.
Afbud:
Henry Steiner
1. Referat fra 27.oktober 2011 underskrives.
Dagsorden godkendt.
2. Orientering og skrivelser:
3.Meddelelser:
a. Synsforretning over Sønder Omme Kirke og kirkegård godkendt i provstiet.
b. Årsregnskab 2010 godkendt i provstiet.
c. Kirkegårdsgartner Marianne Hansen deltager i kurset: ”Kirkegårdsdrift nu og i fremtiden”
d. 15/12-11.
3.1
Præst: -forespørgsel om kirken til Allehelgen vil give et lys, som de pårørende kan sætte på deres
kæres grave i mørkningen. (se punkt 5.)
3.2 Kirkeværge: intet
3.3 Kontaktperson: MUS-samtaler med medarbejderne er påbegyndt.
3.4 Kassereren:
Der forelægges ønsker fra kirkegårdspersonalet til investering endnu i 2011 (se pkt 5)
3.5 Bygningskyndig: intet
3.6 Sekretær:intet
4.Orientering fra udvalgene:
4.1 Stående udvalg: intet
4.2 Aktivitetsudvalg: mødet er flyttet fra d. 8/11-11 til d.22/11-11 kl. 19.30.
4.3 Jord- og planteudvalg: intet
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 I samarbejde med Erhvervsforeningen arbejdes der på at arrangere et førstehjælpskursus.
5.2 Vagt ved juletræ: d. 24/12 kl. 14: Peder kl. 16: Tage og Marlene
d. 25/12: Dorthe
d. 26/12: Inge
d. 31/12: Benta
5.3 Det besluttes at vi skal have automatisk dørlukning.
5.4 Det vedtages at pårørende skal tilbydes 1 lys pr. familie at sætte på gravstedet til Allehelgen.
5.5 Ang. teologisk kursus så besluttes det at kurset betales, hvis menighedsrådsmedlemmer og
kirkens medarbejdere deltager.
5.6 ad ønsker fra kirkegårdspersonalet: Det besluttes at opfylde ønsker indenfor det beløb der er til
rådighed.
6.Valg til enkeltposter:
a. Formand: Peder Arvad (1 blank, 5 for)

b. Næstformand: Marlene Thomsen ( 1 blank, 5 for)
c. Kirkeværge: Tage Mortensen (genvalg)
d. Kontaktperson: Marlene Thomsen (genvalg)
e. Kasserer: Benta Dejgaard (genvalg)
f. Bygningskyndig: Inge Tüchsen (genvalg), Henry Steiner ønsker ikke genvalg
g. Sekretær: Dorthe Christensen (genvalg)
h. Underskriftsberettiget: Peder Arvad , Benta Dejgaard.
7. Kirkebladet:
Der isættes artikel om arbejdet i skoven.
Information om at der er kommet lys langs stierne på kirkegården, og der arbejdes på at kirken
Skal være åben i dagtimerne året rundt.
De næste møder i det nye år: 19/1-12, 23/2-12
8. Evt.
Svar fra Stiftet gennemgås og der udformes en uddybning af enkelte punkter, som sendes retur.
9. Referatet læses op.
Referent: Dorthe Christensen

Til Stiftet.
Kommentarer vedrørende klageskrift.
Forklaring til side 4 øverst:
• Henry Steiner forlangte forholdstalsvalg. Dette foretages ikke ved enkeltposter, men bliver
kun brugt ved udvalgsposter.
Valg af kasserer i 2009:
• …..det fremgår ikke….. : Her blev Henry Steiner ikke valgt, men mente sig valgt ved
forholdstalsvalg!
• Herefter blev der indkaldt til møde d. 12/1-10, hvor Benta Dejgaard blev valgt til kasserer.
•
s. 5 øverst ad konklusion
• Vi benytter os af §10 stk 10, I har henvist til §10 stk 11.
Ad konklusion nederst:
• Vi har forholdt os til §10 stk 3. Tage Mortensen vælges derfor til kirkeværge og kan ej sidde
I stående udvalg. Enkeltposter er valgt for 1 år ad gangen.
Budgettering af udgifter til terrassen:
• Ifølge orientering v/ cand. Jur. Tina Louring har menighedsråd ikke pligt til at oplyse beløb i
referatet, da vore møder er åbne og der altid kan forlanges aktindsigt og regnskabet er åbent.
• I dette tilfælde er der taget menneskelige hensyn, da haven blev meget opkørt og man
nødvendigvis måtte håndtere situationen. I denne sammenhæng blev provstiet rådspurgt.
s. 8 ad kørepenge:
• Organisten er under uddannelse. Kørepenge er bevilget til befordring til og fra
Kirkemusikskolen i Løgumkloster.
Det er ikke kørepenge fra hjemmet til arbejdsplads!
Dette til orientering – håber dette er det afsluttende, så vi kan afslutte sagen snarest.
Med venlig hilsen og god jul

