
Menighedsrådsmøde Torsdag 11-3-2021 kl 19:30  

i Sognehuset 

Referat nr 2-21 

Afbud ; Hanne 

Dagsorden  

1. Velkomst ved formanden 

2. Indledning ved præsten 

         Fortæller og beder en bøn 

3. Opfølgning af referat   

Gennemgået 

4. Orientering ved formanden 

a.    Møde i Ribe stift den 29-Maj-2021 kl.10,00 – 19,00. 

                Det er for Hejnsvig og Vesterhede. Der aftales kørsel når dagen           

nærmer sig. 

b.  Orienteringsmøde ved biskoppen for nye menighedsråd (se 

datoer i tilsendt mail.) 

              Snakker om at vi skal afsted sammen. Det vil give god mening med        

sådan et møde. Carsten undersøger om vi kan komme afsted den 8 April.  

        c      Opfyldelse af krav til kirkens hjemmeside . 

Der er et udvalg bestående af Dorthe Habekost, Jane Skovgaard Nielsen og 

Jørgen Johansen. Hjemmesiden skal kunne læse op så både blinde og 

udlændige kan følge med.  

d.  Ragnas 40 års jubilæum  Hun kan få en fortjenstmedalje. Der er 

overrækkelse og gave de 25 April i Hejnsvig kirke 



e. Konsultenrunde 

 har ingen interesse. 

5. Orientering ved Kasserer 

a. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2020 

Vi gennemgår regnskabet og god kender det og indsendt. 

Vesterhede Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 66688917, Regnskab 2020, Afleveret d. 

11-03-2021 20:53 

b. Evt. overførsel af midler i forbindelse med kirketag   

Carsten har på vegne af menighedsråd søgt ved provsti og fået 

det godkendt 

c. Opfølgning på samarbejdsaftale med Hejnsvig  

    Venter på svar. Jesper arbejder videre med det. 

d. Regnskabsinstruks for valgt kasserer 

Laves senere 

e. Onlinemøde den 17/3 kl. 19-21 Budgetlægning 2022 

Lea og Jesper deltager online 

6. Nyt fra og til Præsten 

a. Konfirmandundervisning er online. Det foregår nogenlunde.  

b. Gudstjeneste på plejehjemmet hver 14. dag 

c. Kirkebladet er forsinket 

d. Tour de lang fredag 2 April. Jane og Lea sørger for at 

indkøbe og uddele kaffe og poser 

e. Kommende gudstjenester 

Følger myndighedernes anbefaling vedr sang 

Gudstjenesterne vare ca en halv time.  

7. Orientering ved Kirkeværge 



a. Tagprojekt 

                   Orintering. Næsten klar til udbud 

8. Orientering ved Kontaktperson 

Orienteret 

9. Orientering ved Graver 

Hanne fraværende 

                  orientering fra Jesper 

10. Nyt fra udvalg 

Intet at berette 

11. Nyt fra VKR  

     Intet at berette 

12.  Udarbejdelse af; vi må se hvor langt vi når. 

Punkter behandles på senere møde. 

a. Forretningsorden menighedsråd 

b. Regulativ for kasserer  

c. Regulativ for sekretær 

d. Regulativ for kirkeværge 

e. Regulativ for kontakperson 

13. Næste møde er 15 April  

14. EVT 

 

Mødet slutter kl 22.02 

 

 


