Referat for:
Harboøre Menighedsråd
Møde torsdag 21. marts 2019 kl. 19.30.
Pkt.

Sag

Beslutning

1.

Underskrift af referat fra sidste møde.

Referater underskrevet
Afbud fra Georg Lyng
Langer og Betina Rønn

2.

Kirkens liv og vækst.

Drøftes på senere møder

3.

Godkendelse af regnskab for 2018.
Årsregnskab 2018 for Harboøre Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
41479418 afleveret d. 13-03-2019 11:11 forelægges til
godkendelse.
Regnskabet medsendes.

Regnskab gennemgået og
godkendt.

4.

Menighedsmøde 2019.
Planlægning af menighedsmøde søndag 24. marts 2019.
Oplæg til slides og manuskript medsendes.

Slides og manuskript
gennemgået.

5.

Arv.
Advokat Asger Toft, Lemvig har i brev af 6. marts 2019
meddelt, at såvel Skat som Skifteretten har godkendt, at
Harboøre Sogns Menighedsråd modtager en arv på i alt
968.338,05 kr. fra boet efter Anders Micael Vejlby.
Nærmere orientering i mødet.

Menighedsrådet er
taknemmelig for den flotte
arv. Giverens ønsker skal
drøftes nærmere og det skal
undersøges, hvad der er af
muligheder indenfor de givne
rammer.

6.

Opvarmning af konfirmandstuen.
Der har i længere tid været problemer med at opvarme
konfirmandstuen tilstrækkeligt.
Der er indhentet et tilbud, som bl.a. omfatter opsætning af 2
lodretstående radiatorer med plan forside til en udgift af 25.448
kr. inkl. moms.

Flere muligheder undersøges
og drøftes nærmere ved synet
i april.

7.

Præstens halve time.

Fortsat stor opbakning til
Ulvetime senest var der 70.
Netop nu afslutning for
babysalmesang.
IMU fejrer 25 års jubilæum i
april.
Karsten er i Stiftsrådet.

Dagsorden
1!

Side

8.

Orientering.
Formanden:
• Kirkebyggeriet.
• Præstetavle og gamle altermalerier.
Kirke- og kirkegårdsudvalget:
• Skilt ved grave fra verdenskrigene.

Diverse staus fra Ebbe,
MR er i fortsat drøftelse med
Jens Vilsbøl om fejl, mangler
og udbedring.
Elsa og Henrik kigger på de
sidste møbler mv. til kirken.
Alterbillede og præstetavle
opbevares i kapellet indtil
videre.

Graver og kirkeværge:
Præstegårdsudvalget:
Koncertudvalget:
Kirkeblads- og kommunikationsudvalget:
Diverse:
9.

Næste møde.
Næste møde er aftalt til onsdag 24. april 2019 kl. 16.30 med
kirke- og præstegårdssyn.

Noteret

10.

Eventuelt.

Ny TV løsning til
plejehjemmet er etableret, så
transmission er mere stabil og
fremtidssikret.

Ebbe Ravn Sørensen
Formand.

Dagsorden
2!

Side

