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Der indkaldese hermed til menighedsrådsmøde kl.16
2008 i menighedshuset.

Onsdag den 8. oktober

Dagsorden:
Fremmødt/fraværende
Salme vælges af Lene
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
a. Sognepræsten
b. Formanden
c. Øvrige
3. Årsregnskab 2007
4. Revisionsprotokollat
5. Økonomirapport
6. Menighedshuset v/ Ejvind, bl.a. om nedrivning og Indremissions betalig.
7. Fredning af de gravstene, som lokalhistorisk undersøger, den ene evt. vendt.
8. Salmesangsdag i Vestervig den 1. november
9. Næste møde november (konstituering)
10. Eventuelt
Referat fra mødet:
Fremmødt:
Søren, Lene, Hanne, Ejvind, Benny, Birte, Kirsten, Frederik, Leif og Vagner
Salme vælges af Lene: nr. 29
1. Godkendelse af dagsorden
a. Vagner ønsker et ekstra punkt på: Økonomirapport pr. 30/9 08
2. Meddelelser ved:
a. Sognepræsten
Der er lagt nyt tag på præstegården
Forskellige småting er lavet.
Torsdag d. 30./10. inviteres til møde i præstegården omkring salmedigteren B.S. Ingemann
b. Formanden
Dagsorden og referat kan læses på hjemmesiden og på ældrecenteret, i stedet for i kirken.
Natascha Bohnstedt-Pedersen overtager udbringning af kirkebladet i byen.
16./11. holdes afslutning med minikonfirmander og deres forældre, med sandwich m.m.
c. Øvrige:
Egon Pedersen har overtaget ruten fra Ejvind, med at uddele kirkebladet på landet.
3. Årsregnskab 2007
4. Revisionsprotokollat blev underskrevet af menighedsrådet og indsendes
5. Økonomirapport:
Gennemgået af Vagner.
6. Menighedshuset v. Ejvind:
Der skal indhentes tilbud fra flere angående nedrivningen af menighedshuset og tilladelse fra
kommunen om nedrivning.
Ejvind indkalder til et møde angående Indremissions betaling for forbrug ved brugen af
Menighedshuset.
7. Fredning af gravstene:
som Lokalhistorisk undersøger den ene evt. vendt.
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Birte undersøger i Lokalhistorisk, om der ligger noget angående fredning. Frederik og Kirsten kigger
i gamle referater.
8. Salmesangsdag i Vestervig, Søren og Kirsten deltager.
9. Næste møde: Konstituering onsdag den 5./11. kl. 17.30 for det gamle råd, herefter spisning med
Det nye råd og derefter konstituering.
Foregår på Søkroen.
10. Evt.
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