Menighedsrådsmøde den 22. april 2021 kl. 19.00
i Konfirmandstuen

1.

Godkendelse af dagsorden

Til Pkt. 7 blev føjet ”Regnskabsinstruks”

2.

Godkendelse af referat

Er godkendt.

3.

Siden sidst

4.

Kirkens liv og vækst – hvilke
erfaringer fra Corona-tiden
kan vi arbejde videre med?

Provstiets HR-konsulenter er p.t med en kulegravning
/sammenligning af lønniveauet for medarbejdere i de
enkelte sogne med tanke på fælles retningslinjer
Drøftelserne førte til et ønske om en generel drøftelse af
gudstjenestens liturgi her hos os. Vi blev enige om at foreslå
en drøftelse heraf på kommende fælles møde md DybeRamme MR.

5

Orientering
a) Kontaktperson

a) * Der er indkøbt IT/ datalinjer til begge gravere
• Samarbejdsaftalen med Dybe-Ramme MR om
kirkesangerstillingen er udfærdiget og fremsendt til
godkendelse i provstiet
• Der er kommet nye retningslinjer for afvikling af
gudstjenester og kirkelige handlinger som led
genåbningen efter corona
• Medarbejdermøde søges afholdt i maj
• Der er indgået aftale med graverne om en mere lige
fordeling af tjenesterne.

b) Kirkeværge

b)

* Der indkommet to tilbud vedr. automatisk ringning,
som vi behandler på næste møde.
• Der arbejdes fortsat på en løsning for installering af
gelænder i korbuen i Lomborg kirke
• Gravpladser nr. 316-323 på Rom kirkegård inddrages
til ”planteskole”
• Gravplads, Afd. D, række 1, nr. 1 på Lomborg
kirkegård nedlægges

c) Kasserer
Kvartalsrapport, 1. kvartal

c)

Kvartalsrapport pr. 31. marts blev gennemgået og
taget til efterretning
• Anette Flyvholm inviteres med på næste møde til
gennemgang af budget 2022

d) Kirkeudvalg
e) Præstegårdsudvalg
f) Bladudvalg

d) Intet
e) Intet
f) Intet

g) Aktivitetsudvalg

g) * Samværet efter gudstjenesten storebededagsaften
aflyses på grund af restriktionerne

h) Medarbejderrepræsentant

h) Intet

i) Sognepræsten

i) * Da det er ikke har været muligt at afvikle minikonfirmandundervisning i indeværende skoleår, flyttes
undervisningen til 4. klassetrin ved indledningen af det
kommende skoleår
• ”Generationsmødet – de små synger med de grå” har
i 2020 været ramt af restriktioner og nedlukning. Der
forsøges igen i juni 2021 samt et par gange til
efteråret.
• Orientering om en mulig ny afløsningsordning
mellem præsterne i provstiet, hvor vi pr. 1. januar
forventes at indgå i et samarbejde med Tangsøpastoratets præst

Provstesyn den 5. maj

•

Gennemgang, eventuel
justering og vedtagelse af:
• Forretningsorden
• Vedtægt for kassereren
• Vedtægt for kirke- og
kirkegårdsudvalg
• Vedtægt for kirkeværgen
• Vedtægt for
kontaktperson
• Vedtægt for sekretær
• Regnskabsinstruks

•

Vi gennemgik de ting, vi ønsker taget op i forbindelse
med provstesynet
Ved gennemgik og godkendte vedtægterne

•

Vi gennemgik regnskabsinstruks, som blev underskrevet

8.

Næste møde den 19. maj

9.

Eventuelt

Foruden møde den 19. maj, ønskes et fællesmøde med
Dybe-Ramme MR i juni. Henning vil med Dybe-Ramme
afsøge følgende mulige datoer: 2. juni – 16. juni og 17. juni
Ruth påpegede problemer med lydanlægget i Lomborg
kirke. Dette vil blive undersøgt nærmere.

7.

Ref. Henning Bjerg Mikkelsen

