REFERAT
Menighedsrådsmøde torsdag den 19. september 2019 kl. 18 i sognegården

Deltagere:
Erik Schmidt, Marianne Schmidt, Henrik Fock, Marie Christensen, Joachim Højfeldt, Rigmor Bennetzen, Susanne
Sørensen, Julius Petersen, Rigmor Bennetzen Bente Bramming, Poul Larsen, Anette Frandsen
1.
Oplæg ved arkitekt Lisbeth Søkilde og Albin Frech omkring kirkeprojektet,
hvad skal bevares, føres tilbage, udskiftes. Ca 45 min
-oplæg taget til efterretning, arkitekt arb. videre ud fra de faldende bemærkninger.
2. Formand
Godkendelse af dagsordenen og evt. tilføjelse af nye punkter
Opfølgning af menighedsmødet søndag den 15.9
-alt i alt et godt og dejligt arrangement.
Indsende forslag til Ungdomspræst bestyrelsen.
Bestyrelsen kommer - som oplyst - til at bestå af 2 menighedsrådsmedlemmer, 2 foreningsfolk, 2 eksterne samt 1
præst og provst. Forslagene skal være provsti kontoret i hænde senest den 15. oktober mail: skads.provsti@km.dk
3. Præster
- julius orienterer om stiftsmøde 5 oktober, og om BUSK gudstjeneste
Temadøgn for menighedsrådet i Ribe den 20.9 – 21.9 ” Hvad er det at være kirke ”
4. Kasserer:
- poul beretter om budget for 2020 er næsten på plads
-i Budget for 2020 , vi er tildelt penge til reparation af kalk og disk samt højtalere i Vester Nebel
5. Kontaktperson:
-sidste nyt om messe i fredericia (Torsdag)
-lidt om personalet, computere og kurser
6. Kirkeværgen Bryndum
-sidste nyt vedr. varme i kirke
7. Kirkeværgen Vester Nebel
Forslag om fjernelse af bænke og udvidelse af døråbningen
Konsulentrunden den 24.9 kl 10.45 i Vester Nebel kirke – se bilag
-nyt højtaler anlæg er monteret i V.Nebel Kirke
8. Sognegården – status
-ganske få mangler, så er ”gården” helt færdig
9. Kirke og kultur medarbejder
-Rigmor fortæller lidt om Efterårets program i Sognegården
10. Bygningskyndig
-præstens skab er på plads
11. Kirkegårdsudvalget
-intet nyt
12. Aktivitetsudvalget
-Tirpitz tur og friluftstjeneste gode arrangementer
13. Medarbejderrepræsentant -intet nyt
14. Evt. -Erik fortæller om ”min landsby” aktivitetskalender for alle foreninger i Bryndum/V.Nebel sogne

