Sønder Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d. 22.01.15

1.

Deltagere: Peder Arvad, Tage Mortensen, Poul Erik Ehrhorn, Elna Lasthein, Lene Antonsen,
Dorthe Christensen
I mødet deltager medarbejderrepræsentant Marianne Groth Hansen.
Afbud:
Deanna Rasmussen, Benta Dejgaard.
1. Referatet er underskrevet.
Dagsorden godkendt.
2. Orientering og skrivelser:
2.0 Der er allerede nu fundet besparelser ved brug af varmepumpe i kirken.
Ca. 25.000kr på årsbasis.
2.1 Der orienteres om de indhentede tilbud i forbindelse med kapelbygning og maskinhus.
I forbindelse med byggeriet vil der komme til at stå containere på parkeringspladsen for enden
af Mølleallè. Kapellet bliver lukket i begyndelsen af februar.
2.2 Marianne Groth Hansen er på personalemøde valgt som medarbejderrepræsentant.
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder
3.1 Præst:
Organist og præst har engageret sig med forfatter Jens Lyster til et arrangement her i foråret.
Efter nytår er præsten begyndt at have konfirmander om eftermiddagen. Fra 13.45 – 15.15.
Ikke et optimalt tidspunkt for denne undervisning, da børnene er trætte og urolige.
Man evaluerer fælles med de andre præster i sognet henover foråret.
Til minikonfirmandundervisning er der 16 børn og det går fint.
Gulvvarme i præsteboligen har været i uorden. Styringssystem er skiftet.
3.2 Kirkeværge: Der er kontakt om fornyelse af et gravsted.(TM)
3.4 Kasserer: Lene orienterer.
4.Orientering fra udvalgene
4.1 Der arrangeres kirke- og præstegårdssyn i løbet af februar.
4.2 Ang. udtynding i skoven vil skovningsfirmaet, i samarbejde med PA og TM, vurdere om der
er behov herfor i år.
4.3 Næste møde i aktivitetsudvalg er hos Elna d.27.jan kl. 19.30.
5. Konkrete sager til beslutning
5.1 Der er flertal for at udsætte mødet med arkitekt til projekt i kirken 1 år frem.
5.2 Håndværkertilbud i forbindelse med byggeri af kapelbygning og maskinhus godkendes.
5.3 PE undersøger tilbud om luft til vand varmepumpe/fjernvarme og melder tilbage til PA.
6.Kirkebladet / hjemmesiden: intet aktuelt
7. Evt:
Obs: Menighedsrådsmøde i februar er ændret fra d. 18/2 til d. 26/2-15 kl. 19.00- 21.00.
8. Referat læst op.
Referent: Dorthe Christensen

