Sdr.Omme menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde d.13.marts 2014.

1.

Deltagere: Peder Arvad, Tage Motensen, Poul Erik Ehrhorn, Søren Peder Frandsen, Elna Lasthein,
Deanna Rasmussen, Dorthe Christensen.Lene Antonsen
I mødet deltager medarbejderrepæsentant Birgitte Birkbak.
Peder Arvad deltager i mødet fra kl. 20.

Fra kl. 19-20 orienterer arkitekt Lisbeth Arvad, A2 arkitekterne om projektet med redskabsbygning.
(pkt 5.1)
1. Referat fra d. 19.02.14 underskrives.
Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering og skrivelser:
2.1 Møde i Distriktsforeningen i Give d. 20.03.14 kl. 19. EL og PA deltager.
2.2 Ang. Sigengen (grønt område beliggende øst for kirken) til rekreativt område, er der
forespørgsel fra arbejdsgruppen i Landsbyrådet om der er indvendinger til et beskrevet
projekt. (pkt 5.2)
2.3 Kursus ”Liv i de små menigheder” . Kirkespil om ”Kærlighed” i Ringkøbing Kirke.
2.4 Orientering om samarbejde med Blåhøj og Filskov.
Udvikling i samarbejdet på tværs fortsætter. Forslag om grillarrangement til sommer.
(aktivitetsudvalget kommer med forslag)
3. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder:
3.1 Præst: -har fri i uge 13 – ang konfirmandundervisn. hjælpes Camilla Svanberg og PA ad
d.26/3 og DC hjælper d.27/3.
3.2 Kirkeværge: BB og TM har været til workshop ang. priser på kirkegården.
3.3 Kontaktperson: der er lavet en arbejdsbeskrivelse for organist. Sendes til godkendelse i
menighedsrådet på mail (DR), og hvis der er kommentarer tages punktet med til godkendelse
på næste møde.
3.4 Kasserer: L.A. Gennemgår regnskab for 2013.Resultat af drift på – 360.270,58 blev
godkendt
Likvidet stillet til rådighed af provstiet 128.618,09
3.5 Sekretær:
4. Orientering fra udvalgene:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg: Byggeudvalg: forslag til personalerum/ redskabsbygning og
ændring af handicaptoilet i eksisterende kapel gennemgås grundigt med Lisbeth Arvad, A2
arkitekterne. (pkt 5.1)

3.
4.2 Jord- og planteudvalg: Ang. skoven har Aksel Pedersen valgt at stoppe arbejdet i skoven.
Menighedsrådet takker for god arbejdsindsats igennem årene.
4.3 Aktivitetsudvalg: intet nyt
5. Konkrete sager til beslutning
5.1 Menighedsrådet (med undtagelse af formand, der er inhabil i sag) godkender forslag om
projekt. Forslag sendes til provstiet.
5.2 Bred opbakning i menighedsrådet til forslaget. Sendes til Provstiet.
6. Kirkebladet/ hjemmesiden:
7. Evt
8. Referat læses op
Referent: Dorthe Christensen

