Menighedsrådsmøde den 19. maj 2021 kl. 19.00
i Konfirmandstuen
Afbud: Martin Christoffersen

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

3.

Siden sidst

4.

Kirkens liv og vækst

5.

Orientering
a) Kontaktperson

Referat fra mødet den 22. april blev godkendt og
underskrevet
Der er blevet afholdt provstesyn, og alt blev fundet i meget
god stand
Der er indbudt til økonomisamtale på provstikontoret den
26. maj. Menighedsrådet drøftede de punkter, som ønskes
taget op.
Regnskabsinstruks er færdigbehandlet og indsendt til
provstikontoret
Drøftelse af tanker og ideer i forbindelse med genåbningen.
Margit tilbød at være tovholder på nogle aktiviteter i
sommerens løb, f.eks. vandringer i skoven
a) * Svend Jensen er i gang som virksomhedspraktikant og
det forløber, som det skal
* Der er udarbejdet et overblik over timefordeling og
timeforbrug i arbejdet på kirkegårdene og præstegården
* Der afholdes medarbejdermøde fredag den 18. juni kl. 11.

b) Kirkeværge
• Automatisk ringning

b) * Der vil snarest bliv ansøgt om tilladelse til træfældning
på Lomborg kirkegård
* Flagstangen på Rom kirkegård er knækket. Der arbejdes
med etablering af nu sokkel, så stangen kan opsættes igen.
* Der er indkommet to tilbud på ny klokke til Lomborg kirke
samt på etablering af automatisk ringning. Sagen skal
undersøges nærmere og vil blive taget op igen på næste
ordinære menighedsrådsmøde

c) Kasserer
d) Kirkeudvalg

c) Intet nyt
d) Intet nyt

e) Præstegårdsudvalg

e) * Døren mellem kontor og stue i præsteboligen ønskes
fjernet og muret til.
* Menighedsrådet drøftede fremtidig brug af græsarealet
øst for præsteboligen. Det blev besluttet, at der for
nærværende ikke skal foretages ændringer.

f) Bladudvalg
g) Aktivitetsudvalg

f) Intet nyt
g) Orientering om ”Medvandring i Klosterheden” den 26.
maj

h) Medarbejderrepræsentant
i) Sognepræsten

h) Intet nyt
i) Intet nyt

6.

Budget 2022

*Menighedsrådet gennemgik ønskerne til budgettet for
2022
* Menighedsrådet gennemgik det foreløbige udkast til
budget for 2022. Anette Flyvholm vil færdigbehandle
budgettet, så det foreligger til godkendelse og underskrift
primo juni d.å.

7.

Kommende møder

*Budgetmøde afholdes primo juni. Dato meddeles af
formanden.
* Fællesmøde med Dybe-Ramme MR onsdag den 16. juni.
Følgende punkter ønskes drøftet:
• Oplæg om liturgikommissionens arbejde
• Generel drøftelse af gudstjenestens liturgi hos os
• Drøftelse af mulighed for lørdagskonfirmation
• Fælles temamøde med ansatte i efteråret
• Fælles møde med Dybe Ramme Menighedsråd i
efteråret
• Efter kaffe lukket møde

8.

Eventuelt

Intet

Ref: Henning Bjerg Mikkelsen

