Sdr.Omme menighedsråd.
Referat fra menighedsrådsmødet d. 18.april 2013.

4.

Deltagere:
Peder Arvad, Tage Mortensen, Elna Lasthein, Lene Antonsen, Poul Erik Ehrhorn, Søren Peder
Frandsen, Dorthe Christensen.
Afbud: Deanna Rasmussen, medarbejderrepræsentant Helge Lauridsen.
1.Referat underskrives:
Ændring til referat: Punkt 5.3 Aftalen er ændret fra Sinus til DLG
Herefter underskrives referatet fra 21.03.13.
Godkendelse af dagsorden
Præsten:
Der arrangeres foredrag forud for sognerejsen til Israel/Palæstina foråret 2014.
Disse foredrag er åbne for alle ligesom sognerejsen. Elna meddeler menighedsrådet hvilke
fordragsholdere der påtænkes. (mere på mail)
2. Orientering og skrivelser:
Ny graver Birgitte Birkbak er tiltrådt pr. 1. april ´13.
Eddie Kristiansen er ansat som gravermedhjælper sommeren over.
3.Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
Formand:
Har indhentet forslag på kalkning af præsteboligen.
Der ligger forslag fra udvalget :”Hovedgaden” i Landsbyrådet om at mur ved Handelsbanken
fx kan fjernes, så præsteboligen vil kunne ses fra Hovedgaden. (P.Arvad)
3.1 Præst:
- får nu fjernet det ene af de to sorte affaldsstativer i præstegården.
- har bestilt rottefænger til inspektion ved østvendt mur af præstebolig.
3.2 Kirkeværge:
Tage Mortensen og Birgitte Birkbak arbejder på at få computerprogrammet på kirkegården til
at virke..
Tage Mortensen har deltaget i GIAS - kursus i Billund.
3.3 Kontaktperson:
Deanna Rasmussen er valgt til kontaktperson for organist Camilla Svanberg.
Søren Peder Frandsen er valgt som kontaktperson for det øvrige personale.
Søren P. Frandsen udfærdiger i samarbejde med Birgitte Birkbak en seddel til kvittering for
udleverede nøgler, som der skal bruges ved ud- og aflevering.

4.
Birgitte Birkbak tilbyder sin hjælp til pyntning af kirke og alterbord. Søren P.Frandsen laver
aftalen i stand med Birgitte Birkbak.
Lene taler med Eurospar om, hvilke aftaler der ligger.
3.4 Kasserer: Budget 2014 gennemgås og godkendes.

4. Orientering fra udvalgene:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg: intet
4.2 Jord- og planteudvalg: - der skal udsendes regning på jordleje. (Lene Antonsen)
4.3 Aktivitetsudvalg: -næste møde d. 21.maj kl. 19.30 hos Dorthe Christensen.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Varme i kirken – udsættes til der er aktuel nyt.
5.2 Det er besluttet, at indkøbe ny truck til brug på kirkegården.
5.3 Søren P. Frandsen laver aftale med Birgitte Birkbak om pyntning af kirke til højtider og blomsterarrangementer på alterbord. (Elna Lasthein)
6. Visioner/målsætninger til 2016.
Kirkerummet /aktivitet i kirken
Der tages kontakt til arkitekt om besøg i kirken, for at komme videre med forslag til renovering.
(P.Arvad)
7. Kirkebladet/hjemmesiden
Billede af guldkonfirmander.
8. Evt.
9. Referat læst op.
Referent: Dorthe Christensen

