Menighedsrådsmøde d. 4. februar 2020
hos Jette og Karsten kl. 19.00
1.
2.
3.

Fraværende
Protokollen
Meddelelser
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Formanden
- Post

-

Projekter

Andet

Mona, Hanne, Britta
Fra 19. november 2019

Tilbud om annonce – Præsteforeningen – i forbindelse med embedsledighed
Vandborg-Ferring-Fjaltring-Trans.
Samarbejdsaftaler mellem menighedsrådene i Lemvig Provsti, som vedrører
2019 fra provstikontoret til regnskab. Husk at indarbejde samtlige
samarbejdsaftaler i bilag 5 i regnskabsinstruksen. Skal vi også tage de aftaler
med, som er på provstiplan f.eks. HR-konsulenter? Ligger de øvrige i
provstiet? AMA spørger Jette, provstiet.
OBS Kirkegårdsmesse 5. marts 2020 – torsdag – Jette vil gerne med, hvis Arne vil
afsted, Annette overvejer. Læs her: https://ign.ku.dk/efteruddannelse-

kurser/dengroennekalender/kursuskalender/kirkegaardskonferencen-2020/
Datoer fra HR-konsulenter:
Datoer for næste års Erfamøder er følgende:
Kontaktpersoner:
Lemvig:
D. 13/1-2020 kl. 19-20.30
D. 21/9-2020 kl. 19-20.30
Kirkeværge:
Samlet for alle 3 Provstier:
D. 1/6-2020 kl. 19-21
Kasserer:
Samlet for alle provstier:
D. 23/3-2020 kl. 19-21

D. 29/1 - 2020 Viborg Stift afholdt temamøde vedr. ny ferielov for
interesserede – ingen med fra Dybe-Ramme. Provstiet varetager
ekstraudgiften.
Formandsmøde – provstiet:
Præsteafløsningmodel; menighedsrådsvalg; provstikonsulenter; elektroniske
kirkegårdskort, byggesagskort (elektronisk håndtering – kontakt gennem
Jette, provstikontoret – er blot til fælles overblik, erstatter ikke
ansøgninger); konsulentrunder, Degnegudstjeneste (ved sygdom); Magasin
Vestkysten med omtale af provstiet; optælling af regnskabs- og
kirkebogsfører; provstesyn 2020 (ikke os); Dyrskue – møderække frem mod
dyrskue.
B

Kirkeværgerne

Oversigt over ønsker der er lavet – og hvad der mangler.
Ramme: Kalkning er overført til 2020 – husk at overføre penge. Overførsel af midler
til nye gravtedsformer. Overførsel af midler til beplantning i stedet for græs til diger.
Dybe: Kirkedøren er lavet. Bjælkerne er fritlagt i tårnet – der er råd i en enkelt
bjælke. Faskinearbejde er lavet – mindreforbrug – overføre penge til 2020. Mangler
sedummåtter mod syd.

De lange granitsten er sunket flere steder. Kalkning af kirke, maling af træværk,
renovering af portalen skal overføres. Mangler dørpumpe til toiletdør (Karsten).
Stormskade på våbenhus – penge fra provstiet.
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Medarbejderne

Ingen til stede
Olietank er fjernet – restolie doneret til spejderne i Lomborg.
Henning har deltaget i møde omkring landsbyklynge – infoskærme. Fælles
kommunikation mellem foreninger ol. sogne aktiviteter. Fysisk eller
udelukkende digital løsning. Afventer yderligere fælles drøftelse.
Fastelavn 23. februar kl. 14.00. MR dækker udgifter til afholdelse af
fastelavnsfest efterfølgende.
Kyndelmissegudstjeneste i morgen.
Livsvandring – lørdag den 21. marts.
Ønske fra organist: indkøb af piano til Ramme Kirke – budget 10.000-15.000
kr., som alternativ til årlig tilbagevendende udgift på ca 4.000 kr. til leje,
stemning og transport af piano til bla. kyndelmisse. Muligvis fra arvekontoen
– afsøge muligheder for køb i Århus (Jette og Karsten – med inddragelse af
Christian).
Ønske om A3 printer – afslag – det giver ikke nok.
Brandsoft kirkegårds app i tilknytning til kirkegårdskort: 1940 kr. for to
kirkegårde. Godkendt.
Digitale dødsanmeldelser: Annette og Arne ønsker det fremadrettet.
Ferieplan er afstemt og sendt videre til Henning.
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Kontaktperson

Præsteembede vakant

4.

Visitats 24. maj 2020

5

MR valg 2020

6.

a.

Opfølgning:
Inventar Dybe

b.

Mobile Pay

Status efter medarbejdermøde i januar: Graverne synes, der har været
rigeligt med møder. MUSsamtaler er startet op.
Status på personalekonsulentens proces med medarbejderne:
Samarbejdsaftale gennemgået, godkendt og underskrevet.
Jørgen Tjelle Holm bliver afløser for Margrethe fra 1. marts til og med
udgangen af august. Ansættelsebekræftelse fra stiftet på Jørgen Tjelle Holm.
400 sognebørn i alt i de fire kystsogne.
Arbejdsgruppe omkring fremtidens muligheder:
1 repræsentant vælges – deltager i møde den 9. marts - Karsten
Fælles workshop med alle MRmedlemmer 23. marts kl. 18.30 - Tuskær
Biskoppens visitats i Dybe-Ramme-Fjaltring-Trans-Vandborg-FerringLomborg-Rom Pastorat, søndag den 24. maj 2020 kl. 10.00 sammen med
provst Ole Rasmussen, Lemvig Provsti - afholdes i Ferring Kirke. Derfor beder
biskoppen menighedsrådene om at tage punktet op på et
menighedsrådsmøde, og senest to uger før Visitatsen at orientere ham om,
hvilke emner, man ønsker diskuteret. Naturligvis kan menighedsrådet også
spontant i samtalen tage andre emner op.
Koordinering med arbejdsgruppe – se ovenstående punkt.
OBS på datoer for indberetning af antal medlemmer – 1. maj: Dybe 168 og
Ramme 659 – dvs. vi nu kun skal være 5 medlemmer. AMA spørger provsten
om hvordan vi kan gøre for at bibeholde 6 medlemmer.
12. maj orienteringsmøde
15. september valgforsamling
Rapport fremsendt – Kristian og Anette orienterer om processen.
Besvarelse fra Nationalmuseet – besigtigelsesrapport fra 2011 gælder stadig.
Annette og Kristian undersøger priser – minimum 2 tilbud? Proces –
godkendelse i stift – og så derefter søge midler.
Anna-Marie undersøger fortsat.

c.

Fra møde 19.11.2019

Fællesmøde MR med Lomborg-Rom Menighedsråd i marts 2019.
d. 17. marts kl. 19.00. Vi skal stå for forplejning. Forslag til drøftelse af liturgi
– folkekirkens gudstjenesteform. Jette sørger for ost, rødvin og godt brød.
Fællesmøde med medarbejdere med biskop d. 27. august 2020 kl??
indbydelse? På dsagsorden til fælles MR 17. marts.

7.

Eventuelt

In Mente:
Ramme: trykning af folder om kirken
Kirkegårdsvedtægter

OBS næste møde: ferieregnskab (Britta)

4/2: Hos Karsten og Jette
26/3: Hos Anna-Marie – opstilling til MR - OBS på datoer for indberetning af
antal medlemmer – 1. maj:
19/5: Kirkesyn fra kl. 17:00, afsluttes hos Jette og Karsten
11/6 kl. 17:30 i præstegården – budget 2021
3/9: Hos Mie
20/10: Hos Hanne
26/11: Hos Mona

