REFERAT
Menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019 kl. 18 i sognegården
Deltagere:
Erik Schmidt, Marianne Schmidt, Henrik Fock, Marie Christensen, Joachim Højfeldt, Rigmor Bennetzen,
Anette Frandsen, Poul Larsen, Susanne Sørensen, Julius Petersen.
Afbud: Bente Bramming
Sang nr. 292
1.
Godkendelse af dagsordenen og evt. tilføjelse af nye punkter (sikkerformular løsning)
2. Formand
a)Opfølgning af syn på kirker og kirkegård 2.4 – se synsrapporter
-Fælles gennemgang v. Poul larsen
b) Præcisering af fremad rettede konfirmationer – lørdag i den sidste hele weekend
( altså hvor både lørdag og søndag er i april )i april både i Vester Nebel/ Bryndum
den efterfølgende lørdag i Bryndum –
( således at når 1 maj er en søndag -ligger konfirmationen i Bryndum lørdag den 30. april)
Opfølgning af skoleintratekst – se den nuværende som bilag
- Julius er på sagen vedr. ændring af tekst på skoleintra
c)Konfirmandlister – opfølgning
- marianne informerer
d) konfirmandindskrivning skal foregå via NEM id på hjemmesiden
- ny sikkerformular lægges på hjemmesiden, når er borger skal kontakte præsten,
som indeholder personfølsomme oplysninger
3. Præster
-Julius informerer om en god start i Bryndum – Vester Nebel
bla. Vedr. minikonfirmand uge, gå-ture, Luthers Nøgler
4. Kasserer:
-Poul og Marianne tager til Buget formøde Tirs d. 30/04
5. Kontaktperson:
-Henrik informerer om medarbejdere og ny feriepenge lov
6. Kirkeværgen Bryndum
- intet nyt
7. Kirkeværgen Vester Nebel
-Erik har bestilt Kalkning af kirke samt rep af graverhus
8. Sognegården – status
Et års gennemgang
- Poul informerer om 1 års gennemgangen

9. Kirke og kultur medarbejder
-Rigmor informerer om status på kommende og igangværende aktiviteter
10. Bygningskyndig
- poul spørger ind til markering af vikinge grave på sognegårds grunden
11. Kirkegårdsudvalget
– tilladelse til ændring af fredningstid for urnegrave – se bilag
- det er godkendt at fredningstiden på urnegrave ændres fra 20 til 10 år
og vil blive indskrevet i vedtægterne.
Kirkegårdskonsulent mette Faurskov er kommet med forslag vedr. kistebegravelser i V. Nebel
østvendt i græsplæne, forslag indsendes til provsti.
12. Aktivitetsudvalget
-intet nyt
13. Medarbejderrepræsentant
-intet nyt
14. Evt.
M V H.
Joachim Højfeldt

