HARBOØRE MENIGHEDSRÅD
MENIGHEDSRÅDSMØDE I KONFIRMANDSTUEN
TORSDAG 23. FEBRUAR 2017 KL. 19.30

ÅBENT REFERAT

02.17

PUNKT

SAG

BESLUTNING

1.

Underskrift af referat fra sidste møde

Referater underskrevet

2.

Kirkens liv og vækst
Hvordan kommer vi i gang med emnet – og hvordan får vi inddraget erfaringerne fra studieturen
i 2016.

Indledende debat. Ved næste møde udarbejdes
forslag til arbejdsform.

3.

Tilbygning til kirken
Stiftet har i brev af 3. februar 2017 godkendt menighedsrådets ansøgning om tilbygning til kirken,
forudsat at der udarbejdes et detailprojekt, som
sendes til Stiftsøvrighedens godkendelse. Provstiet har givet grønt lys for at gå i gang.
Arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen er bedt om at
udarbejde en tidsplan og igangsætte detailprojekteringen.

Kirkens arbejdsgrene kontaktes og har mulighed
for at komme med nye ideer eller ønsker til kirkens funktionalitet og indretning.

4.

Godkendelse af vedtægter
Menighedsrådet skal godkende vedtægter for
kirkegården, kirke- og kirkegårdsudvalget, kirkeværgen, præstegårdsudvalget, kontaktpersonen, sekretæren og regnskabsføreren, samt en
regnskabsinstruks.
Vedtægterne er blevet revideret i 2013, dog
blev vedtægten for regnskabsføreren revideret
i 2016.
Vedtægterne og regnskabsinstruksen vedhæftes elektronisk.
Den færdigudfyldte regnskabsinstruks forelægges i mødet.
I mødet gennemgås vedtægterne kort.

Vedtægter gennemgået og godkendt.

5.

Kollektlister
Drøftelse og godkendelse af kollektlister.
Listerne var medsendt til mødet i januar.

Kollektlister gennemgået, når de er ajourført er de
i fremtiden tilgængelige på www.harboørekirke.dk

6.

Præstens halve time

Karsten orienterede om det kirkelige arbejde i
sognet, samarbejde med den nye provst i provstiet og fejringen af Luther-jubilæet i stiftet.

7.

Orientering
Formanden:
• Organiststillingen.
• Provstiet inviterer til økonomisamtale torsdag
1. juni 2017 kl. 18.00–18.30.
• Lemvig menighedsråd inviterer til møde onsdag 22. marts 2017 kl. 16.00 om ”Kirken på
dyrskuet i 2017”.

Drøftelse af organiststillingen.

Ved menighedsrådsmødet i marts inviteres arkitekterne til at deltage, så justeringer kan udveksles og detalilprojektering påbegyndes.

Ebbe & Georg deltager.

Kirke- og kirkegårdsudvalget:

Graver og kirkeværge:
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7.

Præstegårdsudvalget:
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fortsat

Koncertudvalget:

Kirkeblads- og kommunikationsudvalget:
• Drøftelse vedr. hjemmeside og kirkeblad.

Hjemmeside - Karsten og Ellen Margrethe vedligeholder fremadrettet.

Diverse:
8.

Næste møde
Næste møde er aftalt til torsdag 23. marts 2017
kl. 19.30.

9.

Eventuelt

Mødet flyttes til onsdag 22. marts kl. 16.00

Underskrifter
Ebbe Ravn Sørensen

Kristian Bro

Elsa Kirk Nees

Henrik Vinther Krogh

Georg Lyng Langer

Karsten Christensen

Niels Påkjær Bech Flyvholm

Charlotte Jakobsgaard

AFBUD
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