Referat
Menighedsrådsmøde torsdag den 28. marts 2019 kl. 18 i sognegården
Deltagere:
Erik Schmidt, Marianne Schmidt, Henrik Fock, Marie Christensen, Joachim Højfeldt, Rigmor Bennetzen,
Anette Frandsen, Poul Larsen, Susanne Sørensen, Bente Bramming, Julius Petersen.
1.
Godkendelse af dagsordenen og evt. tilføjelse af nye punkter
2. 30 minutter afsættes til følgende:
Erik fremlægger en opfølgning på samarbejdet med foreninger i lokalområdet
som også er med til at styrke fællesskabet omkring kirkerne – se bilag
-Erik er tovholder på at finde en dato i september hvor alle foreninger i området kan mødes
og gennemgå muligheden for et fælles samarbejde, udgangspunkt ( landsby app )
3. Formand
Velkommen til Bente Bramming og Julius Petersen
Luthers nøgler for konfirmander torsdag den 4. april - status
-alt er klar.
Planlægning af syn på kirker og kirkegård – medbring venligt kalender
-dato for syn 02/04-2019
4. Præster
-Julius beretter om god start, og møde for konfirmand forældre 02/04-2019
-Bente beretter ligeledes om god start
5. Kasserer:
Årsregnskab 2018 til godkendelse
-Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 50217612,
Regnskab 2018, Afleveret d. 28-03-2019 kl. 19:34
Regnskabet blev godkendt.
6. Kontaktperson:
-beretter om organist kursus, som afholdes i Esbjerg
7. Kirkeværgen Bryndum
-anmoder Præsten om, at løse sognebånd
8. Kirkeværgen Vester Nebel
-Erik for tilbud af skiltemaler vedr. navnetavler i begge kirker
-Vester Nebel kirke har fået stjålet 8 stole.
9. Sognegården – status
- 25-04-2019 afsat til 1års gennemgang kl. 10-14
10. Kirke og kultur medarbejder
-Rigmor beretter om vellykkede foredrag og aktiviteter i sognegården
11. Bygningskyndig
-Intet nyt.

12. Kirkegårdsudvalget se bilag
-Marie beretter om muligheder for flytning af urner, samt nedsættelse af langtidsholdbare urner ( plastik )
-fredningstiden på urnegrave søges ændret i Bryndum –Vester Nebel fra 20 til 10 år
13. Aktivitetsudvalget
-5 oktober er planlagt studietur til Lemvig
-1 September Sogneudflugt efter gudstjeneste
14. Medarbejderrepræsentant
-Intet nyt
15. Evt.
Bente og biskoppen foreslår menighedsråds kursus.
Med Venlig Hilsen
Joachim Højfeldt

