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Referat af menighedsrådsmøde i Hvide Sande Menighedsråd tirsdag den 14. maj kl 19.00
Ref. Jonas Laugesen.
Dagsorden
Syn på Helligåndskirken kl. 19:00
1. Velkomst ved formanden.
2. Rundvisning i Helligåndskirken, hvor kirketjener Hasse Jensen deltog.
3. Ønsker fra kirketjeneren, som blev noteret til drøftelse under pkt. 9.
Mødet fortsætter i Klittens menighedshus kl. ca. 20:00, hvor alle var til stede. Under pkt.
7 og 8 deltog også regnskabsfører Winnie Tarbensen.
4. Salme nr. 290 ”I al sin glans nu stråler solen”.
5. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt.
6. Underskrift af protokol blev udsat til næste møde.
7. Gennemgang af regnskab pr. 31. marts 2013 (se bilag). Kvartalsregnskabet følger fint det
budgetterede.
8. Godkendelse af udkast til budget for 2014 (se bilag). Budgettet viser et underskud på kr.
167.200,- med en ligning på kr. 2.447.000,- og driftsudgifter på kr. 2.614.200,-.
Underskuddet skyldes hovedsageligt øgede udgifter til Menighedshuset, og man ansøger om
ekstra ligningsmidler. - Desuden skal præstegården istandsættes ved præsteskifte i 2014.
Man vil finansiere istandsættelsen ved at bruge af kassebeholdningen, men får alligevel
brug for at søge kr. 200.000 som ekstrabevilling.
9. Eventuelle drøftelser som følge af kirkesyn. - Da to radiatorer i koret ser ud til at kunne
springe læk, udskiftes de sammen med radiator i våbenhuset, som er af samme alder. – Der
bevilges indvendig vinduespudsning i kirken tre gange årligt. – Der indkøbes en wienerstige
til kirken. – Prædikestolen fastgørelse i murværk repareres ved passende lejlighed. –
Revnede tagsten mod vest udskiftes. – Maleren kontaktes om oliering af vinduer og døre. –
Murer kontaktes om fastgørelse af løse kampesten ved kapel. – Der købes en logmåler for at
kortlægge luftfugtigheden omkring orgelet.
10. Nyt ved sognepræsterne. Intet.
11. Nyt ved kontaktpersonen. Der arbejdes med en sammenkomst for medarbejdere og
menighedsråd 4. juni.
12. Nyt ved kirkeværgen. Han følger op på kirkesynet.
13. Nyt ved formanden. Der blev omdelt blade og brochurer.
14. Eventuelt. Intet.
15. Punkter til næste møde. Fremkommer, når dagsorden laves.
16. Næste mødedato: 3. september kl. 19,00.
17. Afslutning: Næste søndags evangelium, Fadervor og nr. 287 ”Kraften fra det høje”.

