Referat. Fællesmenighedsrådsmøde tirsdag den 24. september 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, Karen Marie Nohns, Andreas Spørring, Ragnhild Skovsborg Jeppesen, Ingrid
Fjord-Frandsen, Thomas Kristensen, Daniel Kristiansen
Som suppleant for Martin Faldt deltog Jens Erik Muff.
Som suppleant for Carsten Bjerg deltog Kirsten Degn.
Referent Daniel K

1 Velkomst og salme
Mødet indledtes med fællessang, salmebogen nr. 52.

2 Underskrift af protokol
Protokollen fra sidste fællesmenighedsrådsmøde blev underskrevet. Fremover vil referatet blive
underskrevet på samme møde, som det afholdes.

3 Referat fra medarbejdermøde
Lone Møller refererede fra et godt medarbejdermøde, der blev afholdt d. 27. august for alle
medarbejdere ved kirkerne samt kontaktpersoner. Medarbejderne arbejder godt sammen og vi
glæder os over deres gode arbejde på hver deres felter

4. Fordeling af høstoffer
Thomas rundsendte og gennemgik forslag til fordeling. Forslaget blev godkendt. Der uddeles kr.
750,- til hvert af de 27 foreslåede formål.
Mht. høstgudstjenesten i Lyngvig blev det foreslået, at der næste år afholdes en børneauktion ved
siden af den anden auktion. Vi beder søndagsskolen overveje, hvordan dette kan tilrettelægges.
Dette aftales med menighedsrådet i Lyngvig.

5. Drøftelse af udkast til høringssvar i forbindelse med folkekirkerens styringsstruktur.(Bilag1)
Forslaget blev godkendt og vil blive sendt af formanden til kirkeministeriet.

6. RAMS
Skolernes tilbagemelding er, at de ikke får brugt materialet (fra Ribe Amts Skoletjeneste). Derfor
finder menighedsrådet det ikke relevant at forblive medlem. Jens Nicolai undersøger proceduren
for opsigelse af aftalen.

7. Alkoholfri vin til nadver
Emnet blev drøftet og vi tager spørgsmålet op på det fælles forårsmøde.

8. Telefoni til ansatte og menighedsråd
Det blev besluttet, at såfremt der ikke er juridiske problemer i det, giver menighedsrådet tilladelse
til at ansatte og menighedsrådsmedlemmer kan tegne SKI-aftaler på internet, mobiltelefoni samt
fastnettelefoni. Menighedsrådet hæfter for eventuelle økonomiske forpligtelser.

9. Nyt ved sognepræsterne
Ulvetime er kommet godt i gang med 100 børn og 80 voksne deltagere første gang.
Hilsen fra Hanne med tak for jubilæumsgave fra menighedsrådene.
Konfirmandholdene er kommet godt i gang. Minikonfirmander ser det også ud til, at der bliver god
tilslutning til igen i år.

10. Nyt ved præstegårdsudvalget
Pr. første oktober er Birthe Marie og Thomas flyttet ud af præstegården. Der afholdes herefter
fraflytningssyn. Renovering af præstegården skal være afsluttet inden 1. oktober 2014.

11. Nyt fra det udvidede husudvalg
Huset fungerer nu. Der er indkøbt kaffemaskine til køkkenet.
Udvalget har været på tur og set sogne- og menighedshuse andre steder. Udvalget planlægger et
brugermøde for stedets interessenter, for at afdække muligheder og behov.

Udvalget fremlægger på næste møde forslag til vedtægter for huset.
12. Nyt ved formanden
Formanden orienterede om, hvordan den økonomiske situation ser ud.
Menighedsrådene afholder fælles visionsmøde d. 14. november kl. 17.00. Vi vil tage udgangspunkt
i biskop Steen Skovsgaards debat-oplæg ”Hvad mener I?”. Thomas Kristensen sørger for at hæftet
bliver indkøbt til mødet.

13. Lukket punkt: Personalesag

14. Lukket punkt: Personalesag

15. Eventuelt og næste møde
Pensionistudflugten, som menighedsrådene er medsponsor på, forløb godt med godt 70
deltagere.
Næste ordinære fællesmøde er den 26. november 2013 kl. 19.30.

16. Salme og afslutning.
Evangeliet til 18. søndag efter trinitatis blev læst.
Salmebogen nr. 680.

