
 

Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 27-09-2016 kl 19:30 
hos Lars Madsen, Hovborgvej 86, 7200 Grindsted  

Referat 8-16 

Fraværende: Ingen 

1. Velkomst ved formanden 

 Velkomst v/Jesper 

2. Indledning ved Jørgen 

 Indledning over 1. Johs. brev.  

3. Opfølgning og underskrivelse af referat. 

 Underskrevet 

4. Orientering ved formanden 

• Stiftsmøde 

  Indbydelse til den 061016. Tilmelding på stiftets hjemmeside 

• Visioner for fremtidig samarbejde 

  Drøftet - herunder hvordan vi styrer økonomien på en tydelig 

    og effektiv måde. Vi vil gerne 

samarbejde, der hvor det giver     mening for det 

enkelte sogn. Vi mener, at der er brug for et    

 fællesmøde  med Hejnsvig i januar. 

5. Orientering ved Kasseren 

• Referat 2. budgetsamråd   

 Orientering. Vesterhede har bidraget med 75.000 kr. fra  

 kassebeholdningen, som var reserveret til tagrenovering, hvis  det 

blev  nødvendig. Budgettet hænger efter budgetsamrådet sammen for 

 2017 på provsti niveau - Grene delen.  

• Elforbrug/Affaldshåndtering 



  Lars og Carsten arbejder videre med begge dele. 

6. Orientering ved sognepræsten 

• I alt 25 konfirmander i år, og alle har valgt at blive konfirmeret i 

Hejnsvig.  

• Svaret på henvendelsen omkring lovligheden af præstens udtræk fra 

personregisteret betyder, at uddeling af julestjerner og 

fødselsdagshilsner fra præsten desværre ikke fremadrettet er muligt. 

Andre muligheder overvejes.  

• Er gået i gang med at finde lægmandsoplæsere til gudstjenester 

7. Orientering ved Kontaktperson 

  Tilbud fra Frost på møbler til graverkontor accepteret. Hanne 

    sætter i gang.  

8. Orientering ved Kirkevær 

• Status på kirkens tag 

  Murerfirmaet Møberg har repareret på tag og kirkemuren. 

• Vandhane på toilet  

  Bestilt, afventer installation 

9. Orientering fra Graver 

• Der er 3 randjern på tagrende på nordsiden som er rustet væk. Carsten 

indhenter tilbud.  

10. Nyt fra udvalgene 

• Frivilligfest 

  Afholdes i Vesterhede. Planlægges til  søndag den 11.  

    december, hvor der er gudstjeneste i 

Vesterhede kl. 10.30.     Jørgen indkalder til 

udvalgsmøde. 

• Præstegårdsudvalg 



  Vesterhede bevilger ½-delen af reparation af toilet, dog max 

    10.000 kr. Carsten kontakter Jørn.  

• Valgudvalg 

  Der er indleveret 1 liste. Kandidatlisten er godkendt hos 

Stiftet.  

   

11. Nyt fra VKR: 

• Etablering (2068 kr.) og drift (ca. 600 kr. pr. år) af hjemmeside 

www.vesterhedeby.dk. Betaling heraf bevilget. 

•  

12. Næste Møde. 

• Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 hos Eva  

 

13. EVT 

  Intet 

 

 

Referatet oplæst og godkendt 

Mødet slut kl. 22.25 

 

 

http://www.vesterhedeby.dk/

