Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 16. august 2018, kl. 19.00
Afbud: Keld Søllested
1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2) ”Tanker fra Hansted om pastoratssamarbejde”.
Indstilling:
Fra menighedsrådet i Hansted har vi modtaget vedhæftede brev, hvori der anmodes om et
samarbejde med Vær-Nebel sogne.
Vi skal drøfte perspektiverne heri og forsøge at nærme os et skriftligt svar til Hansted.
Beslutning: Vi er enige om, at formanden skriver et svar til Hansted- Lundum. Vi vil gerne
samarbejde omkring arrangementer, sogneaftener mv. Vi ser ikke mulighed for en
pastoratsammenlægning med Hansted-Lundum. Brevets ordlyd tages med på næste møde.
3) Orientering om opslag vedr. ansættelse af kordegn – ansøgere og samtaler.
Orientering: Ingelise vil orientere om stillingsopslag vedr. ny kordegn/kirke-kulturmedarbejder –
herunder ansøgerfelt og ansættelsessamtaler.
4) Justering af vore retningslinjer for tilknytningsforhold ved kirkelige handlinger.
Indstilling: Gudmund vil orientere om emnet og anbefale, at vi løsner lidt op for hidtidige
retningslinjer på området.
Beslutning: Der er enighed om, at tilknytningsforholdet ved kirkelige handlinger ophæves.
5) Nyt omkring byggetilladelse vedrørende udvidelse af konfirmandbygningen.
Orientering: Jørgen og Richard vil orientere om den officielle byggetilladelse og planen herefter –
incl. licitation. Byggetilladelsen er kommet og nyt møde om projektet med Carsten Kronborg holdes
snarest.
6) Vore retningslinjer vedrørende databeskyttelse.
Indstilling: Revideret skrivelse vedrørende databeskyttelse fremlægges og underskrives af
menighedsrådets medlemmer.
7) Salg af jordareal ved ”ringerboligen”.
Jørgen orienterer om emnet og anbefaler salg af arealet efter supplerende udmatrikulering til
”ringerboligen”.

8) Kort nyt fra menighedsrådets medlemmer og udvalg:
Ingelise: frivilligfest 30. aug. kl. 18. Send besked til Ingelise, om du kommer!
Afskedskaffe for Kirstine 30. aug kl. 10.
Alle skal huske at skrive sig ind i Kaboo – kalenderen, når sognegården benyttes.
Katrine fyldte 30 år i sommer og takker for gaven.
Richard og Julius: Nebel kapel er færdigmalet. Der males bænke på tirsdag.
Sanne: Orienteringer og nyt fra MR skal annonceres på hjemmesiden løbende.
Richardt: Den nye minilæsser på kirkegården er kommet.
Inge: Det nye kirkeblad udkommer 6. sep.
Jørgen: Der skal holdes kirkesyn snart.

9) Evt.
Marianna afbud 12. sep., Richard afbud 12. sep. og 11. okt. Inge afbud 12. sep. Frank afbud 12. sep.
Referat v/Sanne

