Sønder Omme menighedsråd.
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Referat fra menighedsrådsmøde d. 21.november 2013.
Deltagere: Peder Arvad, Tage Mortensen, Lene Antonsen, Poul Erik Ehrhorn, Elna Lasthein,
Søren Peder Frandsen, Deanna Rasmussen, Dorthe Christensen.
I mødet deltager medarbejderrepræsentant Birgitte Birkbak (fra kl.19.15).
Arkitekt Lisbeth Arvad deltager fra kl.20.30.
1. Referat underskrives fra møde d. 23.10.’13
Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering og skrivelser: v/ P. Arvad
2.1 Maskinhus/personalerum:
Kl. 20.30 gennemgår Lisbeth Arvad forslag til ændring af kapel/personalerum samt
tilbygning af redskabsbygning. (pkt. 5.1)
2.2 Lene får styr på digital postkasse.
2.3 Gårdsplads i præstegård er renoveret og ser pænt ud. Der bliver beplantet i cirklen, når tid er.
2.4 Invitation til Jyde cafè i Sdr. Omme d.5.dec’13. 2 pers inviteret.

3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Præst: 2. søndag i advent d. 8. dec, er voksenkoret inviteret til at deltage (Organist øver med
koret torsdag forinden).
Der er efterfølgende frokost og juleklip for alle.
Opfordring til at vi på januarmøde snakker om ”Folkekirkens styreform”
3.2 Kirkeværge: - priser på begavelser, oprettelse af legater, grandækning og blomster plantning
kan ses på hjemmesiden
www.sdrommekirke.dk
3.3 Kontaktperson: intet
3.4 Kasserer: intet
3.5 Sekretær: intet
4.Orientering fra udvalgene:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg: -opfordring til at man over tid grupperer forskellige typer hække
og kantsten på kirkegården. Der bestilles brosten før nytår.
4.2 Jord- og planteudvalg:
-angående kirkeskoven får vi taget kontakt til skovfoged til vurdering og hjælp til pleje af
skoven.
4.3 Aktivitetsudvalg:- aktivitetsudvalget har været i gang og programmet kommer i det næste
kirkeblad.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 ad 2.1 Det besluttes at arkitekt færdiggør forslag og det undersøges om det er lovligt at
nedlægge kapellet.
5.2 Vagt ved juletræ. Man beslutter, at der indkøbes elektrisk lys til juletræet i kirken. (P.E.E)
5.2a Kirkesyn med Henry Lilholm og stående udvalg arrangeres inden jul.
vend
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5.3 Valg: Formand: Peder Arvad, næstformand: Lene Antonsen, kirkeværge: Tage Mortensen,
kasserer:Lene Antonsen, kontaktperson (organist): Deanna Rasmussen,
kontaktperson (øvrige personale) Søren Peder Frandsen, sekretær: Dorthe Christensen,
menig medlem Poul Erik Ehrhorn.
5.4 Møde i 2014: 16/1, 20/2, 20/3, 24/4, 22/5, 26/6, 21/8, 18/9, 23/10, 20/11.
6. Kirkebladet/hjemmesiden: næste kirkeblad er i trykken.
7.Evt
8. Referat læses op
Referent: Dorthe Christensen

