Menighedsrådsmøde d. 2. september 2020 kl. 19.00
hos Mie
1.

Fraværende

2.
3.

Protokollen
Meddelelser
a

Formanden
- Post

Underskrevet 19052020
Godkendelse af synsrapporter – Provstiudvalget
Udmelding af drifts- og anlægsrammebevilling 2021
Ny samarbejdsaftale med Lomborg-Rom MR omkring kirkesanger
Henvendelse fra John Clausen og Per Godsk Pedersen fra Dansk
Naturfredningsforening, som har sendt en hilsen til provstiudvalget med ønsket om et
samarbejde – provsten videresender brev til MR med opfordring om at tage debatten
lokalt om at sætte den grønne dagsorden. Vi er allerede godt med – og der er
interesse fra bla. Dybe om at få besøg af Naturfredningsforeningen.
Børn og Unge i sorg – Lemvig – takker for tidligere bidrag og ansøger igen om andel i
høstoffer.

-

Projekter

Kirkegårdskort: Dybe afventer næste opdatering. Ramme er sendt ind med opdatering
af plænepladser og kistepladser.

Andet

B

Kirkeværgerne

C

Kassereren og regnskabsfører

D

Præstegårdsudvalg

E

Bladudvalg

F

Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

Dybe: Fritlægning af bjælkelag – afventer kirkearkitekt/synssagkyndig
fra Holstebro. Kirkedøren er isat.
Ramme: Arne er tilrettelægger for Fjaltring-Trans pt – så Kirsten har
en del timer i Ramme.
Driftsbevilling: lønopnormering er godkendt. Budgetmøde i morgen.
Der kan handles hos Min Købmand – husk attestering.
Kvartalsrapport: overskud på 138.793 kr.
Der er fortsat mange uafholdte udgifter til ønsker/anskaffelser og
vedligehold fra budgetbilag 5.
Radiator på præstens kontor blev ødelagt af for højt tryk fra
varmeværket. Forsikringssag.
Næste kirkeblad er ude.
Landsbyklyngeudvalg – fælles kommunikation af arrangementer –
fremtidigt. Alparkenavisen, Longomontanus, kirkebladet – ikke ønske
om at samle dem. Men en hjemmeside med en kalender med alle
arrangementer, arbejdes der videre med.
Sognedag i Dybe 6. september – kaffe, kyllinger, baller osv.? Spejderne
er kontaktet – og de får en ramme træ. Spejderne bestiller 20 stk
kyllinger – får dem betalt. Kristian og Annette har bestilt baller.
Høstgudstjeneste i Ramme 20. september. Pyntning? Jette og Mie.
Frokosten er aflyst for i år.
Kaffe efter kirkekoncert i Dybe er også sløjfet.

G

Præsten

To koncerter i Dybe er aflyst. Koncerten den 17. september fast
holdes. 66 personer – ingen fællessang og ingen kaffe. Der kommer en
ny koncert den 6. oktober.
Ramme: 60 uden sang >
Minikonfirmander udskyder opstart til foråret.
Konfirmation sidste weekend. Lørdagskonfirmation ønskes af
forældrekredsen – indebærer en drøftelse – fælles med LomborgRom.

Alparken – sang og samvær med ældre – aflyses i efteråret pga. store
krav til bla. rengøring.
Julegudstjenester – hvordan gør vi? Live-stream; i Ramme Hallen
sammen med Lomborg-Rom – Juleoptræden for børn?
Ældre/udsatte julegudstjeneste.
Julekoncert – forventes aflyst.
Gudstjenester i juledagene – 2. juledag aflyses.
H
I

Unge Forum
Medarbejderne

Også ramt af corona – aflyste arrangementer og møder.
Chr. Ønsker budget for koncerter 2021 : 40.000 kr alt inklusive (også
kørsel, leje af klaver mv.)
Kirkelige aktiviteter i Ramme 2021: 15.000 kr.

4.

J

Kontaktperson
Corona

Ikke yderligere
Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om
forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for
lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.
Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020.
De fleste af de regler og retningslinjer, der hidtil har været gældende
for kirke- og troslivet, er forlænget indtil den 31. oktober 2020.
Som noget nyt er er udendørs begravelser og bisættelser og den del af
en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs, omfattet af
et forsamlingsforbud på 200 personer – uanset om deltagerne står op
eller sidder ned.
Ved indendørs begravelser og bisættelser - herunder den del af
begravelsen/bisættelsen, der foregår i folkekirkens eller andre
trossamfunds lokaler - gælder forsamlingsforbuddet ikke, men her
begrænses deltagerantallet af arealkravet - maksimalt 1 pr. 2 kvm.,
hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, og 1 pr. 4 kvm., hvis
deltagerne står op eller går rundt.
33 og 30 ved sang til gudstjenester?
Ved aftaler mellem præsten og f.eks. bryllup/begravelse/konfirmation
så er det præstens ansvar og ikke en opgave for graveren at tælle og
evt. afvise ved døren.

6.

a.

Opfølgning:
Kalkjarlen og Inventar Dybe

b.

Mobile Pay

7.

In Mente:

Eventuelt

Studieturen er aflyst.
Inventar: Afventer svar fra Nationalmuseet.
Kalkjarlen har givet algebehandling – og kommer og kalker i år.
Intet nyt pt.
OBS Valgmøde 15. september kl, 19.00 i konfirmandstuen – afbud fra Mona
De små baller fra høstgudstjeneste i Dybe kan hentes til brug i Lomborg
Børnehus tl høstuge.
20/10: Hos Hanne
26/11: Hos Mona

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.

