Referat fra budget- og menighedsrådsmødet i Redsted-Hvidbjerg
Torsdag d. 01. juni. 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Bodil Pedersen, Arne Højgaard, Eva Mogensen, Gudrun Noesgaard, Niels Larsen, Jens
Krarup, Lisbeth Kristensen, Margit Svenningsen, Anne Holck, Arne Silkjær
Afbud: ingen
Kirkesyn i Hvidbjerg kl. 17,00
Kirkediget mod nord er i en ikke alt for god stand, der holdes øje med forfaldet.
Lampe mod vest på gangen er i stykker. Løsning søges ved at udskifte hoved.
Mangler af understrygning af tegltag på graverhus. Eva får en murer til at give en prisoverslag på
udbedringen af taget.
Kirkehusets gulv slibes og lakeres og der sættes bløde dupper på stolene. Jens munk gulvfirma fra
Thisted kontaktes af Jens Krarup for tilbud.

1. Budgetmøde:
Bodil Pedersen fremlagde budget for Redsted-Hvidbjerg Menighedsråd CVR-nr. 34685711, ,
Bidrag budget afleveret d. 05-05-2017 12:40. som blev godkendt.
2. Underskrivning af referat
Godkendt og underskrevet referat fra d. 27. apr.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
4. Siden sidst
Mødet med provsti og alle MR i Sydvestmors pastorat.
Afholdt MUS samtaler med alle medarbejderne.
Varmen i Redsted, her mangler at blive sat radiatorer at under nogle bænkerækker.
Torsdagscafe har fået Spar Nord til at sponsorer en pålægskagemand.
Der er kommet en regning for hjælp til præsteopslag. Den betales samlet af puljen til
præsteansættelse.
Godkendelse fra Arbejdstilsynet i forhold til arbejdsmiljø.
5. Præsteboligen
Gudrun har snakket med provsten om boligen. De blev enige om at vente med ombygning af
præstegården til den nye præst kommer med ønsker. Det syntes Mette var i orden.
6. Arven til Hvidbjerg kirke
Kresten Horsager har efterladt Hvidbjerg kirke en arv. Med ønsket om udsmykning af Hvidbjerg
kirke. Gudrun søger om boafgiftsfritagelse hos Skat. Det kan tage ca. 3. mdr. i sagsbehandlingstid.
Pengene må dog ikke bruges inden det er bestemt hvilket formål. Ønsker blev drøftet.
7. Den fremtidssikrede kirke
Eva og Gudrun var til en inspirationsaften med Birgitte Engholm fra Vesterbro, som fortalte om
hvad man kan gøre for at bruge kirkerne til andre formål. Hun fortalte at det var i orden alt sammen,
men evangeliet skal med. Det er jo netop kirkens opgave.
8. Økonomi omkring varme og forandring af Redsted Kirke
Økonomien ser ud til at holde på helheden. Men alle regninger er ikke kommet ind endnu, alle
regninger skal med, hvorefter der skal holdes et regnskabsmøde med Gert Madsen.
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9. Udgifter vedr. præsteskift
Alle udgifter i forbindelse med præsteskifte søges hjem i 5% midler.
10. Kirkesalmebogen – en ny?
Der er udkommet en ny Kirke sangbog i denne uge, der blev enighed om at AS bestiller 10 nye
salmebøger, til gennemsyn, så tages der stilling evt. større indkøb på et senere tidspunkt.
11. Nyt fra præsten
Anne informerer om konfirmanderne, der kan blive ca. 23. i det kommende år, det giver meget
ekstra arbejde. Det er ved at blive kordineret og der er indskrivning d. 8. juni.
Anne har haft meget at gøre i forbindelse med vielser m.v. så det har fyldt meget i tiden.
Der er snak om at vi laver en lejr, på en enkelt dag fra kl. 8 – 24, i stedet for over en nat. Dato er 7.
Ang. 12. sep. er der en hel dag med konfirmanderne, det er Katrine van Godt.
24. okt. er Benedicte med ved konfirmanderne.

12. Nyt fra kasserer o. a.
Arne H. Der er intet nyt fra kasserer
Ang. konti ved købmanden, så blev det besluttet at bonnerne skal underskrives og
noteres med formål.
Jens K. Fortalte om de 7 sogne. Og den dialog som har været i gang, men vi skal have
en snak, så vi bliver mere fokuseret på det arbejde der er lavet og hvad vi ønsker at
bruge det til.
Arne S.
Konfirmander 2017-18. Benedicte har afsat tid d. 24. okt. til opstart.
Cool Teens 2-4. arrangementet er ved at være på plads.
Alle kirker synger, Redsted lægger ind med dato onsdag d. 27. sep.
Ny Kaboo. Kalenderkursus. Mandag i Karby, d. 6. juni. 20 tilmeldte.
13. Datoer for nye møder og ”kaffevagter”
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
• Redsted 4. juni kl. 9,00 Gudrun
• Hvidbjerg 5. juni kl. 10,30 Menighedsrådet
• Redsted 11. juni kl. 9,00 Margit L.
• Hvidbjerg 18. juni kl. 10,30 Gudrun Noesgaard
Hvidbjerg d. 16. juli kl. 9,00 Gudrun Noesgaard
Redsted d. 23. juli kl. 9,00 Margit / Gudrun
Hvidbjerg d. 13. august kl. 9,00 Niels Larsen
Redsted d. 20 august kl. 10,30 Arne Højgård
Hvidbjerg d. 27 august kl. 10,30 Jens Krarup
Redsted d. 3. september kl. 14,00. Margit
Hvidbjerg d. 10. september kl. 14,00 Gudrun
Redsted d. 17. september kl. 10,30 Arne Silkjær (Calzonebrød)
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
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Onsdag d. 16. aug. kl. 19,00
Tirsdag d. 19. sep. kl. 19,00
Onsdag d. 11. okt. kl. 19,00
Torsdag d. 14. nov. kl. 19,00

14. Evt.
Pinsefrokosten, Lisbeth har bestilt i Gullerup strand til 30 personer.

Referent: Arne Silkjær.
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