Sønder Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d. 22.10.15.
Deltagere: Peder Arvad, Tage Mortensen, Poul Erik Ehrhorn, Elna Lasthein, Lene Antonsen,
Dorthe Christensen.
I mødet deltager medarbejderrepræsentant organist Niels Martin Lasthein og regnskabsfører
Karen Margrethe Kristensen.
Afbud: Deanna Rasmussen, Søren Peder Frandsen.
1. Referat fra d. 17.09.15 er underskrevet på dette møde.
Dagsorden godkendt.
2 Orientering og skrivelser:
2.1 Byggeriet af maskinhus og kapelbygning bliver afsluttet d. 29.10.15.
Der arrangeres ”Åbent hus” d. 27/11-15 kl. 15.00.
2.2 Der orienteres om turen med skovfogeden i skoven, hvor det blev anbefalet, at man laver en
fremtidsplan for skoven.
Skovfogeden melder tilbage med et forslag til en plan.
2.3 Lysestagerne på alteret trænger til at blive pudset. Det arrangeres snarest. (PA)
2.4 Graver Birgitte Birkbak deltager i fritiden, som kirkesanger i Sønder Felding kirke ved behov.
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Præst:
Der er brug for hjælp til minikonfirmander efter jul. Elna arbejder med at finde en person.(EL)
Påske 2016: Biskopperne gør et initiativ, for at gøre noget særligt for den kirkelige
højtid. Der bliver mulighed for at via medier, facebook, via plakater, hjemmeside at få mere
viden om og hermed også oplæg til folk om at tale om påskens indhold.
Der skal kalkes i tårn og lidt i kirken mandag og tirsdag i den kommende uge.
Døvemenigheden vil gerne afholde en gudstjeneste i Sønder Omme kirke i maj måned 2016.
3.3 Kontaktperson: Der har været afholdt medarbejdermøde.
3.4 Kasserer:
v/ regnskabsfører Karen M. Kristensen:
gennemgang af kvartalsrapport – herefter: - godkendt.
Sønder Omme menighedsråd CVR.nr 38250728, budget 2016.
Endelig afleveret d. 23.10.2015 kl. 22.52.
4.Orientering ved udvalgene:
4.2 Jord- og planteudvalg: se pkt2.2
4.3 Aktivitetsudvalget holder næste møde hos Deanna d. 28/10-15 kl. 19
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Rådet beslutter at lysestager m.m. skal pudses og lakeres.
5.2 Rådet beslutter at støtte spejderprojekt med 2000kr.
5.3 ad pkt 2.2 enighed om den gode ide i at få skovfogeden til at komme med forslag til en
fremtidsplan for skoven.
8. Referat læst op.
Referent Dorthe Christensen.

