
Referat for: 
Harboøre Menighedsråd 

Møde onsdag 25. marts 2015.   

Pkt.       Sag                                                                           Beslutning 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. Referater underskrevet.

2. Møde med organisterne. 
Drøftelse med organisterne om bl.a. julens arrangementer 
og provstikoret.

Under punktet deltog Lone 
Leuchtmann og Elisabeth Vrist. 
Orientering om det daglige 
arbejde, kor og Provstikoret. 
Babysalmesang og evt udvidelse 
med dagplejebørn.  

Notater: 

Provstikoret er kommet igang og  
Sidse Skovbakke har været på 
skolen og øvet med nogle piger. 
Provstikoret er med til en 
gudstjeneste en gang om måneden 
i en af kirkerne og også til fælles 
øvning. 3.-6. klasse. 
Babysalmesang køres en gang i 
løbet af året. Fint så det ikke 
kolliderer med kirkehøjskole. 
Kører fint med folkene fra 
Thyborøn. 3-5-7 deltagere pr. 
gang. 
Det overvejes at invitere dagplejen 
til at deltage efter babysalmesang. 
Elisabeth kan godt lide variation i 
jobbet med højtider og 
samarbejdet med Mathilde på 
saxofon. 
Snak omkring lovsang, lydniveau 
på klaver og orgel under altergang. 
Snak om engelske sange i 
Connexion deltagelse - der er flere 
arrangementer på engelsk. 
Ønske at musikken er en del af det 
hele.

3. Godkendelse af årsregnskabet for 2014. 
Årsregnskab 2014 for Harboøre Sogns Menighedsråd, 
CVR-nr. 41479418 afleveret d. 19-03-2015 11:11 
forelægges til godkendelse. 
Regnskabet er tidligere sendt til alle medlemmer.

Regnskabet gennemgået og 
godkendt.
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4. Forslag om ændring i vedtægten for kirkegården. 
Følgende tilføjelse til kirkegårdsvedtægtens § 21 stk.2 
foreslås indstillet til provstiet: 
Når gravstedet (kiste- og urneplads i plæne) er registreret 
efter første kistebegravelse eller urnenedsættelse, bliver der 
sendt en opkrævning på et engangsbeløb, som dækker 
renhold og græsslåning i hele fredningstiden – 25 år for 
kister og 10 år for urner.

Ændringsforslag til vedtægten for 
kirkegården godkendt.  
Skal endeligt godkendes i 
provstiet.

5. Masterplan for kirken. 
Fortsat drøftelse af arkitektens forslag til masterplan for 
kirken, herunder orientering om og drøftelse af henvendelse 
fra søndagsskolen. 
Henvendelsen medsendes. 

Forskellige skitser blev drøftes og 
der gives tilbagemelding til 
arkitekterne. 
Punktet sættes på næste gang til 
videre drøftelse. 
Søndagsskolen overvejer at holde 
til i konfirmandstuen/
præstegården. Ebbe svarer 
søndagsskolen.

6. Præstens halve time. Karsten orienterer om livet i 
sognet. 

Vi er som sogn inviteret til 
afskedsgudstjeneste for Robert 
Enevoldsen i Thyborøn 14. Juni. 

Noter: 
Det undersøges om besøgstjeneste 
kan etableres i samarbejde med 
Røde Kors. 
Studietur for MR til København 
foråret 2016. 
Tweens og Søndagsskole 
inspireres til at lave en halvårlig 
gudstjeneste i konfirmandstuen. 
Hele kirkens gudstjeneste arbejdes 
der videre på til maj 2016. 
Ny bærbar computer til august. 
Karsten køber skærm til 
konfirmandstuen. 
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Ebbe Ravn Sørensen 
Formand. 

7. Orientering. 
Formanden: 
TV2 på Tour. 

Kirke- og kirkegårdsudvalget: 
Mindemuren. 

Graver og kirkeværge: 

Præstegårdsudvalget: 
Renovering af badeværelse. 

Koncertudvalget: 

Kirkeblads- og kommunikationsudvalget: 
Hjemmeside/sogneportal. 

Diverse: 

Til orientering 

Mindemur besigtiget af 
Stenhuggergården og Anton 
Lilleøre. Hidtil vedligeholdt af 
Fiskeriforeningen og de vil søge 
fonde til renovering.  

Drøftelse omkring sten fra sløjfede 
gravsten. 

Renovering af badeværelse 
til orientering 

Hjemmeside / Sogneportal er ved 
at blive programmeret. 

8. Næste møde. 
Næste møde er aftalt til tirsdag 21. april 2015 kl. 17.00 
(syn).  

Henrik indkalder til forudgående 
møde i præstegårdsudvalget.

9. Eventuelt. Konfirmation 19. April - flag og 
stemmeurner Ebbe. Kristian og 
Georg sorterer telegrammer.
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