Ekstraordinært menighedsrådsmøde i
Lyngvig, Hvide Sande og Haurvig menighedsråd i Klittens Menighedshus.
torsdag den 17. januar 2013 kl 19.00
REFERAT

Afbud fra Otto Ottosen, referent Daniel K.
1

Velkomst

Salme 332.
Jens Nicolai bød velkommen. Og bød velkommen til Torben Høj, der som formand for lokaleudvalget,
var inviteret til at gennemgå de i rapporten skitserede scenarier.
2

Orientering fra ”lokaleudvalget” omkring det fremtidige samarbejde i Klittens
menighedshus. (Rapport tilsendt som bilag)

Torben høj gennemgik rapporten. Menighedsrådsmedlemmerne stillede opklarende spørgsmål.

3

Drøftelse og fastlæggelse af det videre forløb.

Der udspandt sig en længere drøftelse om muligheder vedr. de forskellige scenarier. Menighedsrådene
ønsker, at der arbejdes videre med rapportens punkt 4f, ”fondsmodellen”. Lokaleudvalget blev bedt om
at arbejde videre med denne model. De tre formænd tager kontakt til Sømandsmissionen og giver
denne melding.
4

Orientering om den foreløbige drift at Klittens Menighedshus (indtil permanent løsning
forefindes)

Thomas Kristensen orienterede om, hvordan det i husudvalget er besluttet, driften af Klittens
Menighedshus skal køre i overgangsperioden:
-

Rengøring efter regning foretaget af en Novasolansat, som tidligere har været ansat på
Sømandshjemmet.
Kaffe og brød og borddækning m.m. efter regning ved Anne Grønne. Menighedsrådet kan frit låne

Sømandshjemmets service mv.
-

-

Udenoms vedligeholdelse efter regning ved Kjeld Andersen.
Ved leje af sal i overgangsperioden til fester m.m. betales en leje a 2000,- kr. Man skal selv
medbringe service og duge m.m., da Sømandshjemmet ejer det nuværende. Og man skal aflevere
området i samme rengjorte stand, som man modtager det. I overgangsperioden følges den
nuværende alkoholpolitik, dvs. at der ikke må serveres alkohol i menighedshusets lokaler.
Reservation af lokaler sker i overgangsperioden på kirkekontoret.
Leje af værelser incl. sengetøj og opredning i overgangsperioden koster for alle ti værelser 5000,- pr.
døgn. Lejes der kun enkelte værelser, koster et værelse 600,- pr. døgn. Henvendelse om leje sker til
Lars Lundgård.

5

Evt.

Næste møde: 25.februar kl. 19.00.

