Referat. Ekstraordinært fællesmenighedsrådsmøde tirsdag den 11. juni kl. 19.30 i
Klittens Menighedshus.
Til stede: Ella Hornbæk, Esther Blichfeldt-Christensen, Claus Ottosen, Esther Iversen, Chr.
Oluf Iversen, Olga Mathiesen, Jens Nicolai Vejlgaard, Kim Madsen, Jonas Laugesen, Lone
Møller, Lars Lundgård Christensen, Carsten Bjerg, Karen Marie Nohns, Andreas Spørring,
Ragnhild Skovborg Jeppesen, Ingrid Fjord-Frandsen, Thomas Kristensen, Daniel Kristiansen
Afbud fra Martin Faldt samt fra hans suppleant Jens Erik Muff.
Referent Daniel K

1 Velkomst
Mødet indledtes med fællessang, salmebogen nr.3.

2 Orientering ved formanden
Thomas B. Kristensen er blevet bevilget afsked efter ansøgning pr. d. 30. september 2014
med fraflytning fra embedsbolig et år før.
Thomas Kristensen orienterede om oplæg til kirkebyggeri ved det nye sygehus i Gødstrup.
Byggesummen er 10 mio. De involverede provstier herunder Ringkøbing provsti skal bidrage
med 300.000 kr / året i tre år samt efterfølgende driftsomkostninger. Thomas udarbejder i
samarbejde med de tre formænd et høringssvar indeholdende en anbefaling af en løsning der
ligger på linje med de øvrige sogne i provstiets tilbagemeldinger.
Kommunen har d. 2/6 behandlet menighedsrådenes ansøgning om salg af præstegårdsjord.
Kommunen støtter projektet. Næste skridt er, at menighedsrådene udarbejder en lokalplan for
området. Menighedsrådene bemyndiger formændene til at gå videre med dette.
Der er lavet overdragelsesforretning med Hvide Sande Sømandshjem. Underskrevet bilag kan
rekvireres hos Lars Lundgård Christensen

3 Orientering ved sognepræsterne
Det blev besluttet at indkøbe en billig printer til at have stående i menighedshuset til
udskrivning af rådsreferater, så disse kan underskrives på mødet.
Daniel medbragte ansøgning om yderligere tilskud til Ulvetime. Menighedsrådet er villig til at
bidrage med det nødvendige med en underskudsgaranti på op til 8.000 kr.
Visionsaften bliver d. 14. november 2013 kl. 17-22
Thomas uddelte program for fredagstræf sæsonen 2013-2014, samt ferieplan for præsterne.
Tro og Kunst 27. juli til 4. august kører godt.

4 Folkekirkens fremtidige styringsstruktur
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udgivet et forslag til styringsstruktur i folkekirken.
Forslaget er i høring. Præsterne samt Jens Nicolai, Chr. Oluf og Carsten Bjerg udarbejder et
forslag til et høringssvar. Der er høringsfrist 31. oktober.

5 Lukket punkt: Fastsættelse af den videre proces i forbindelse med salget af Hvide
Sande Sømandshjem
Jens Nicolai orienterede om, hvordan lokaleudvalget har arbejdet med de tre modeller, som
udvalget blev bedt om arbejde med på sidste møde:
1. Lån/leje af lokaler i det gamle sømandshjem: Man arbejder på at lave en aftale
med Jens Bøndergaard om at bytte værelserne på første sal med køkken og rummet
ind til køkkenet fra salen. Denne aftale udløber pr. 1. oktober 2014.
2. Køb af sømandshjemmet er ikke muligt, da vi ikke har pengene.
3. Udvalget har fået regnet på modellen med at lave anretterkøkken i den nuværende
konfirmandstue og nye lokaler på første sal.

Der blev afholdt afstemning om følgende spørgsmål:
Ønsker menighedsrådene at benytte købsretten vedr. overtagelse af det tidligere
sømandshjem?
For stemte: Claus Ottosen, Jens Nicolai Vejlgaard
Imod stemte: Ella Hornbæk, Esther Blichfeldt-Christensen, Esther Iversen, Chr. Oluf Iversen,
Olga Mathiesen, Kim Madsen, Jonas Laugesen, Lone Møller, Lars Lundgård Christensen,
Carsten Bjerg, Karen Marie Nohns, Andreas Spørring, Ragnhild Skovborg Jeppesen, Ingrid
Fjord-Frandsen, Thomas Kristensen, Daniel Kristiansen.

Jens Nicolai Vejlgaard ønskede at få følgende udtalelse ført til referat:
Undertegnede finder det yderst betænkeligt og beklageligt, at Indenlandsk
Sømandsmissions hovedbestyrelse ikke har ønsket at indgå i konkrete forhandlinger
omkring et samarbejde / køb af Hvide Sande Sømandshjem.
Det havde været ønskeligt, at stedets funktioner kunne have været bevaret i størst
muligt omfang til gavn for hele Hvide Sande, i stedet for det nuværende salg til
tredjemand.
Det er undertegnedes opfattelse, at den nuværende konstellation fremadrettet vil give
store problemer og udfordringer jf. det nedsatte lokaleudvalgs arbejde.
Claus Ottosen tilsluttede sig denne formulering.

Et enigt menighedsråd ønsker, at vi arbejder videre med model tre (en udbygning af første sal
samt anretterkøkken mm. i det nuværende konfirmandlokale) såfremt den fornødne økonomi
er til stede.

6 Drøftelse af evt. nyanvendelsesmuligheder for Klittens Menighedshus samt evt.
fastsættelse af den videre proces herfor
Jens Nicolai foreslog på vegne af de tre formænd, at der nedsættes et udvalg, der kan arbejde
med ordensregler, anvendelsesmuligheder, leje, køkkenfaciliteter, alkoholpolitik, nøglepolitik,
frivillige mv. for Klittens Menighedshus. Menighedsrådene har på et tidligere møde afskaffet
alkoholforbudet i Klittens Menighedshus. Hvordan alkoholpolitikken nærmere skal være, skal
udvalget også arbejde med.
Der nedsættes et udvalget bestående af det nuværende husudvalg (Claus, Jens Nicolai, Lars)
samt Sys, Lone og Ella og præsterne.

7 Evt. og dato for næste møde
Menighedsrådene betaler morgenkaffe og lyd ifm. globegudstjenesten d. 18.august 2013.
Næste møde er 24. september 2013 kl. 19.30.
Referatet blev læst op og godkendt.

