Referat fra menighedsrådsm øde d. 23 .02.12.
Deltagere:

Peder Arvad, Benta Dejgaard, Henry Steiner, Tage Mortensen, Inge Ttichsen,

Afbud:

Dorthe Christensen
Elna Lasthein, Marlene Thomsen

1. Referat fra d. 19. januar underskrives. Steiner underskriver ikke, da han ikke er enig

i pkt. 5.0

Dagsorden godkendt.
2. Orientering og skrivelser: Indbydelse til Jydecafeen Sdr. Omme d. l.marts'12. Peder deltager.
Distriktsforeningen i Grene Provsti generalforsamling d. 27.marts' 12
kl. 19.30.
Repræsentantskabsmøde i RAMS d. 23.apnl' 12.
3. Meddelelser:
Formand: a. Program for kirkegårdsdrift er sat i gang.
b. Der er afholdt førstehjælpskursus for konfirmandeme og medarbejderne.
c. Der har været møde ang. samarbejde med Filskov. Der arbejdes videre med dette.
e. Overvej brugen af farveprint, da det er temmelig dyrt i farvepatroner.

f. Benta Dejgaard og Peder Arvad har været til Provsti-, formand og kasserermøde.
Tidl. provst Mogens Jensen er valgt til valgambassadør.
Der blev opfordret til mere samarbejde om praktiske gøremål i provstiet.
Valgkursus afholdes d. l2iuni '12 i Billund.
Den 28.marts aftroldes erfamøde for kontaktpersoner for hos Kirsten Moesgaard,
Ribe.

g. Stiftet har taget brevet fra menighedsrådet til eftenetning.
3.1 Præst: - ikke tilstede

3.2 Kirkeværge : intet:
3.3 Kontaktperson: - ikke tilstede.
3.4 Kassereren: intet
3.5 Bygningskyndig: - fugtproblemet er stadig ikke løst.
3.6 Sekretær: intet
4. Orientering fra udvalgene:
4.1 Stående udvalg :
4.2 Aktivitetsudvalg : - næste møde d.29.marts'12.
4.3 Jord- og planteudvalg

5. Organisten er ansat ved kirken indtil ansættelsesforholdet afbrydes af en af parterne.
6. Graver Arne Brunbjerg har 25 års jubilæum d.l. april. Gudstjeneste kl. 14. Efterfølgende
reception i konfirmandstuen.
7. Menighedsrådsvalg d. 13. november'12.
8. Konkrete sager til beslutning:
8.0 Der foreligger 2 tilbud på havestue i præstegården, men tilbuddene er ikke ffldestgørende, så
derfor skal de revurderes. Punktet tages med på næste møde.
Steiner vil geme have tilbuddene lovliggiort inden vi tager stilling.
8.1 Punktet tages med ved næste møde, da de rigtige skraldespande ikke er fundet.
9. Kirkebladet: -har endelig deadline 24.febt.
10. Evt. Menighedsrådsmøde d.26.apnl flyttes til d. |2.april.
11. Referatet læst op.

Ref.: Dorthe Christensen

