Referat for:
Harboøre Menighedsråd
Møde onsdag 24. april 2019 kl. 16.30.
Pkt.

Sag

Beslutning

1.

Underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet underskrevet.

2.

Kirkens liv og vækst.
Rapporten ”Kirken i sommerlandet” er netop udkommet.
Orientering og kort drøftelse.

Flere konkrete tiltag
forsøges iværksat, bl.a.
rundvisninger og
oversættelser.

3.

Syn af kirken og kirkegården.
Synet gennemført og
Kirkeværge Knud Vrist og bygningskyndig Kristian Bro deltager synsprotokol
sammen med menighedsrådet i synet, som starter i kirken kl.
underskrevet.
16.30.

4.

Syn af præstegården.
Præstegårdsudvalget og bygningskyndig Kristian Bro foretager
synet af præstegården kl. 15.30 – inden synet af kirken og
kirkegården.

Synet gennemført og
synsprotokol
underskrevet.

5.

Kvartalsrapport.
Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 forelægges til orientering.
Rapporten medsendes.

Til efterretning.

6.

Menighedsmødet 24. marts.
Evaluering af mødet.

Til efterretning.

7.

Samarbejde om korleder og provstikor i Lemvig Provsti.
Menighedsrådet
Provstiudvalget anmoder provstiets menighedsråd om tilslutning tiltræder samarbejdet.
til genetablering af samarbejdet om korleder og provstikor.
Nærmere orientering i mødet.

8.

Konfirmation.
Aftaler om afviklingen af konfirmationssøndag.

Til orientering.

9.

Præstens halve time.

IMU har haft jubilæum.
Koncert med Kongebørn
var en stor succes.
Tirsdagscafeen er godt
besøgt.

Dagsorden
1!

Side

10.

Orientering.
Formanden:
• Nationalmuseet har sendt arkæologisk rapport over
undersøgelse på kirkegården den 26. juni 2018.
• Provsten deltager i MR-mødet torsdag 16. maj 19.30.
• Provstiudvalget har udmeldt foreløbig
driftsrammebevilling vedr. budget 2020.
• Provstiet inviterer menighedsrådet og kordegnen til
økonomisamtaler torsdag 23. maj kl. 20.30.
• Holstebro, Struer og Lemvig provstier har ansat 2
provstikonsulenter pr. 1. maj 2019.
• Arv.
• Diverse.

Til orientering.

Arv: Drøftes på senere
møder.

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Graver og kirkeværge:
Præstegårdsudvalget:
Koncertudvalget:
Kirkeblads- og kommunikationsudvalget:
Diverse:
11.

Næste møde.
Næste møde er aftalt til torsdag 16. maj kl. 19.30.

12.

Eventuelt.

Provsten deltager i
første del af mødet. Der
er på forhånd afbud fra
Elsa Nees og Kristian
Bro.

Ebbe Ravn Sørensen
Formand.

Dagsorden
2!

Side

