Sdr.Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d. 22.05.14:

5.

Deltager: Peder Arvad, Tage Mortensen, Poul Erik Ehrhorn, Deanna Rasmussen, Lene Antonsen,
Elna Lasthein, Dorthe Christensen
I mødet deltager også medarbejderrepræsentant Birgitte Birkbak.
Afbud: Søren Peder Frandsen
1.Referat fra d. 13.03.14 underskrives.
2. Orientering og skrivelser:
2.1 PA har haft møde med skovfoged Niels Peder Dalsgaard Jensen. Der er lavet et oplæg vedr.
målsætning og drift af skoven. Se pkt 5.3.
2.2 PA orienterer om graverbygning.
2.3 Der er kommet en afleveringsprotokol fra arkitekten på varmen i kirken.
2.4 Organistansøgning – der foreligger ansøgning til stillingen. (se pkt 5.2)
2.5 Der har været tyveri i maskinhuset d. 28.el.29.april og der er stjålet adskillige
effekter/redskaber. Der skal indkøbes nyt og låse skal udbedres
Efterfølgende er der opsat et kraftigt lys udenfor indgangene, som folk i sognet gerne må
reagere på om de ser det tændt uden for gravernes arbejdstid.
.
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Præst: Orientering om Folkekirkens styre. Der skal meldes tilbage inden udgangen af
maj ’14 til ministeriet.
3.2 Kirkeværge: Der er prisstigninger på aftaler af gravsteder på vej til 1.januar 2015.
Hvis de pågældende aftaler ikke bliver opretholdt kan gravstederne blive slettet.
3.3 Kontaktperson: MUS samtaler er næsten gennemført.
3.4 Kasserer: beder om at vi scanner bonner ind og fremsender dem til Lene.
3.5 Sekretær: intet
4. Orientering fra udvalgene:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg: intet nyt
4.2 Jord- og planteudvalg: henvisn til pkt 2.1.
4.3 Aktivitetsudvalg: der er sendt referat rundt fra møde.
5. Konkrete sager til beslutning:
5.1 Menighedsrådet vedtager at gå videre med oplægget om skoven. (pkt 2.1)
5.2 ad pkt 2.4 : Menighedsrådet vedtager at ansætte organist Niels Martin Lasthein .
6. Kirkebladet/hjemmesiden
7. Evt.
Der er i Grene Provsti arrangeret salmemaraton i kirkerne, således at hvert sogn er vært en
gang. Det foregår hver anden uge om onsdagen fra uge 41 2014 til og med uge 3 2016.
Første gang er d. 8.oktober 2014 i Grindsted Kirke kl. 17-18.

Der er lavet en folder, som til august bliver fremlagt ved kirkens ind- og udgange, biblioteket og
kroen her i byen samt
andre steder i sognet. Alle er velkomne.
8. Referatet er læst op.
Ref: DC

