Menighedsrådsmøde d. 28. april 2021 kl. 19.00
hos Anna-Marie/Konfirmandstuen Lomborg Præstegård
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Kom godt fra start i byggesager
Viborg Stift er din bedste ven

1.

Opdatering af covid-retningslinjer (Dybe Kirke 66 kirkegængere, Ramme
Kirke 60 kirkegængere – kun det halve når der synges)
Generalforsamling i Distriktsforeningen i Lemvig provsti den 11. maj 2021
kl.18.30 – 20.30 i Multisalen – Alt-i-ét huset, Nejrupvej 2, 7620 Lemvig
Turistbrochure opdateres ikke i 2021
Høring af Miljøkonsekvensrapport og tilhørende udkast til §25-tilladelse for
et solenergianlæg - For Miljøkonsekvensrapporten skal Lemvig Kommune
have modtaget bemærkningerne senest den 21. maj 2021 – ikke relevant
for os som kirke
Vedr. forslag til lokalplan nr. 216 og kommuneplantillæg nr. 22,
solenergianlæg ved Ramme, Lemvig kommune – bemærkninger senest den
18, maj 2021 (Ertbjergvej) – ikke relevant for os som kirke
ERFA for menighedsråd:
ERFA grupperne. Der bliver sendt en invitation når vi nærmer os.
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3. juni 2021 kl. 19.00 - 21.00 Kontaktpersoner Personaleledelse
6. september 2021 kl. 19.00 21.00 Kontaktperson Lønforhandling
14. juni 2021 kl. 19.00 – 21.00 Formænd
Forretningsorden, dagsorden, møde afholdelse og mødeledelse
d. 4. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.00 Kasserer
Opgaven som kasserer med og uden regnskabsholder
e. 1. november 2021 kl. 19.00 – 21.00 Kirkeværge
Kirkegårdsdrift, -udvikling og -vedtægter
For at tilmelde jer ERFA eller DAP
https://provsti.career.emply.com/apply/kurser-2021/0twxvo
ERFA møderne bliver en kombination mellem vores oplæg og jeres
oplevelser og erfaringer. Derfor håber vi at se både gamle og nye
ansigter til vores EFRA grupper, så erfaringer og viden kan blive delt på
tværs.
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- Projekter
- Andet
Kirkeværgerne
Kassereren og regnskabsfører

D
E
F

Præstegårdsudvalg
Kommunikationsudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

Formandsmøde afholdes den 25. august 2021.04.28

Intet nyt
Forberedelse økonomisamtale – budget 2022
- Kan vi få frigivet de 405.000 kr der henstår som kirkekapital
OBS Blytag
Afholdelse af provstesyn 5. maj kl. 13.00
Intet nyt – afventer mulighed for at afholde møde
11. august – koncert Dybe
29. august – konfirmandvelkomst i præstegårdshaven
5. september Høstgudstjeneste Dybe
12. september Høstgudstjeneste Ramme
7. oktober – koncert Dybe
11. november – koncert Ramme
1. december – koncert Dybe
Skal vi distribuere koncerter selv i fysisk form? Ja – i stedet for
avisannoncer – og så skrive i folderen, at folk skal tjekke op på
hjemmeside og facebook. Christian sørger for opsætning og
produktion (sammen med Fjaltring-Trans). Annette kan printe i Dybe.

Indtastes også i sogn.dk – det gør Britta.
Klaveret er indviet i Ramme Kirke.
Lørdag den 28. august afholdes årets konfirmation.
Opstart af minikonfirmand til efteråret for 4. klasse.
Ny afløserordning – drøftelse af fremadrettet samarbejde med
Tangsø-præsterne sammen med vores to præster i stedet for
emeritusordning. Tænke nye former for sene gudstjenester til dage
hvor der er tre gudstjenester.
Intet nyt pga manglende møder. Der er tale om et næsten nyt udvalg
nu, da de eneste gengangere fra tidligere er Jette og Iben.
Intet nyt
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MUS afventer mulighed for møder.
Der er en i arbejdsprøvning i Ramme.

4.

Regnskab 2020

Årsregnskab fremlagt ved Britta. Godkendt med bemærkninger
til regnskabet.
Bemærkninger ift. Frie midler: Afsættelse af midler til
klokkekonsulent med henblik på renovering af klokkestabel.
Afsættelse af midler til konsulent med henblik på renovering af
kirkens inventar.
Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68928168,
Regnskab 2020, Afleveret d. 28-04-2021 kl. 21.10

5.

Skattefri godtgørelse

Forslag v formanden: Bevilling af skattefri godtgørelse til
næstformanden med begrundelsen, at det er næstformanden, der
laver indkaldelse, dagsorden, og referat.
Godkendt beslutning.

6.

a.

Opfølgning:
Inventar Dybe /Kalkning

b.

Indkøb af mikrofon til Ramme

c.

Blytag Ramme

d.

Kommende snak om ind- og
udgangsbøn – indtil videre
fjernes ”de laminerede
vejledninger”.

e.

Mobile Pay
Ajourføring af mødekalender
2021

7.

Møde med kirkekonsulent: utæt tag hen over kor; bænkerækker, ny
varmeforsyning, inventar, klokkestabel, tag i våbenhus, glasvægge –
Erich Bach varetager opgaven. Kristian undersøger ift. Udbud og
licitation ved provsten.
Indkøbt
Der er utætheder i taget – de er nu tættet, men blytæggerrapport
viser, at der er behov for en omlægning af blytaget inden for fem år.
Skal sættes på som ønske til budget – estimeret 400.000 kr. ex. Moms.
Sættes på til det fælles møde med Lomborg-Rom

Vi fraholder os at have mobile pay.

03.02.21 kl. 19.00 Konfirmandstuen (Mie)AFLYST
18.03.21 kl. 19.00 Konfirmandstuen (Anna-Marie) FLYTTET TIL
APRIL
11. maj kl. 9.00 – Provstesyn starter i Dybe – budgetønsker
afklares
20. maj kl. 17.00 Mødes hos Karsten og Jette – endelig afklaring
af budgetønsker – inkl. Budgetudkast fra Britta.
10. juni kl. 17.30 Ramme – graverkontor
2. september kl. 19.00 (Mona)
11. oktober kl. 19.00 (Hanne)
25. november kl. 19.00 (Jette)

Fælles Menighedsrådsmøde med Lomborg-Rom: 16. juni kl. 19.00 i
konfirmandstuen Dybe-Ramme sørger for forplejning.
Økonomisamtaler med menighedsrådene 2021:
torsdag d. 27. maj i tidsrummet kl. 18.30
Formandsmøder 2021: Tirsdag d. 26.01.21 kl. 19.00 (allerede planlagt
og meldt ud) - AFLYST
Onsdag d. 25.08.21 kl. 19.00 - Onsdag d. 26.01.22 kl. 19.00
8.

Eventuelt

Provstesyn 11. maj – forplejning – Jette sørger for forplejning – Arne
sørger for, at vi kan sidde i maskinrummet – Karsten leverer langbord.

In Mente: Ramme: trykning af folder om kirken; Kirkegårdsvedtægter; Provstisamarbejdsaftaler og øvrige samarbejder – husk
indarbejdes i bilag 5 i regnskabsinstruksen. Overvejelser omkring om Brandsoft skal anvendes som elektronisk
kirkegårdsprotokol.

