Sdr. Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d. 16.01.14

1.

Deltagere: Peder Arvad, Lene Antonsen, Poul Erik Ehrhorn, Søren Peder Frandsen, Elna Lasthein,
Dorthe Christensen.
I mødet deltager medarbejderrepræsentant graver Birgitte Birkbak.
Afbud: Deanna Rasmussen, Tage Mortensen
1. Referat fra sidste møde underskrives ikke før ved næste møde.
Dagsorden godkendt.
Lene har ordet.
2.

-

 Tirsdag d.21.januar kl. 19 Formands- og kasserermøde Grindsted
 Tirsdag d. 17.juni kl. 19.30 Budgetsamråd Billund
 Onsdag d. 10.sept kl. 19.30 Budgetsamråd Billund delen
disse møder deltager vi i.

Mødet omkring samarbejde ml Filskov, Blåhøj og Sdr.Omme er flyttet til d. 4/2-14.
Revisionsprotokollat underskrives.
Tilbud på betonkummer til kirkegården:
-der foreligger 2 tilbud. Der er stemning for det ene. (pkt 5.4)
Tilbud på Klokkeservice foreligger og vil gøre ringning mere programmerbart.(pkt 5.3)
Bispevalg: der er foreslået 3 kandidater
3.
3.1 Præst:
Folkekirkens styreform.
Der er forslag om kirkeråd på landsplan. Magten samles et sted. Kirke og stat beholder båndene.
Tilbuddene til menigheden skal stadig være til stede.
3.2 Kirkeværge: Fredningsperiode på gravsteder. Udsættes til næste møde.
3.3 Kontaktperson:
3.4 Kasserer: Lene efterlyser igen bon’er fra indkøb. Bedes afleveret i hendes postkasse eller via
computer.
3.5 Sekretær:-der har været kommentarer til de elektriske lys versus stearinlys på juletræet.
4.Orientering fra udvalgene:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Der har været møde med arkitekt og elektriker i kirken angående varme i kirken. Der har været
2 tilbud ind over og det billigste er valgt.
4.2 Jord- og planteudvalg: intet.
4.3 Aktivitetsudvalg: referat fra udvalgsmøde læses op (sendes rundt på mail)

5. 0Konkrete sager til beslutning:
5.1 Punktet tages med til næste møde.
5.2 Det vedtages, at der laves urnerække på de ledige gravpladser.
5.3 Det vedtages at man investerer i nyt ur til klokkeinstillationen.(pkt 2)
5.4 Det vedtages at få sat arbejde med betonkummer i gang.
6. Kirkebladet/hjemmesiden
7. Evt – forslag om at der sættes lys op i gårdspladsen ved præstegården.
8. Referat læses op
Referent Dorthe Christensen

