Menighedsrådsmøde d. 5. september kl. 19.00
hos Mie
1.

Fraværende

Kristian

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Fra de sidste møder, ikke underskrevet

a

b

Formanden
- Post
- Projekter
- Andet

Kirkeværgerne

-

Fra provstikontor: godkendelse af frigivelse af midler til
flisegang Ramme Kirkegård – anlægget påbegyndes den
10. september.

-

Fra revisor: tiltrædelsesprotokol – gennemgået og
underskrevet.

-

Menighedsrådet SKAL foretage en genudpegning
(genautorisation) af de personer, som skal have adgang og
rettigheder til FLØS, dataarkiv m.fl., hvor der kan
behandles persondata. Der er åbnet en webside, hvor alle
menighedsråd skal gennemgå, hvem der for det enkelte
menighedsråd skal have adgang til de it-systemer, hvori
der findes personoplysninger. Udgangspunktet for tildeling
af adgang og rettigheder er i henhold til
databeskyttelsesloven det, at der kun må autoriseres
personer, der er beskæftiget med de formål, hvortil
personoplysninger behandles.
Mie har godkendt proceduren – AMA tjekker op på, om der
er nogle, der mangler.
Anette og Arne tjekker ift Brandsoft og GIAS om der er
opmærksomhedspunkter.

-

Dataforordningen 2018 generelt.
OBS: Besvarelser af mails – husk sletning af
personfølsomme data, opbevaring af papirer under dobbelt
lås, undersøgelse af afsendelse af legataftaler via e-boks

-

Google Street View - Bemærk at vi har justeret prisen ned
til kr. 1.995,- eks. moms. pr. kirke., da det er blevet mindre
tidskrævende at efterbehandle billederne. Det er et
engangsbeløb og dækker fotografering og upload til
Google, og når billederne ligger på Google, er der ikke flere
omkostninger. Bemærk også at I ejer selv rettighederne til
billederne.
360°company Danmark, Hovedgaden 8, 3460 Birkerød
Afventer lidt.

-

Kontaktpersonsmøde og formandsmøde 23. august
Vi har budt ind med bla. samarbejde omkring tilbud på
kirkekalkning – afventer budgetsamråd.
Ok til elektroniske kirkegårdskort.

-

Lønforhandlingsudvalg: Karsten og Mie

Dybe: Duer i tårnet
Ramme: Mulighed for at lægge skærver ved den indvendige
kant af den nye flisegang.

c

d
e

f

g
h

i

j
4.

Urnegravene er snart færdiggjort.
Kassereren og regnskabsfører Er der hentet VEU godtgørelse (inkl. Midler fra
kompetencefonden) for Anette og Arne?
Ja
Balance 2. kvartal 2018
Gennemgået – og godkendt.
Har Britta fået ferieindberetning fra alle medarbejdere ift.
afviklet sommerferie?
Ja
..
Udkast til budget 2019 – Sikring mod duer i Dybe er inkluderet
i bevillingen.
Præstegårdsudvalg
Fjernvarmeplaner er godkendt i Lomborg – dermed er
præstegården også omfattet.
Bladudvalg
Kirkeblad på vej ud – betydning af persondatalov (døbte, gifte
mv.)
International dag 16. september
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg International dag/fællesskab d. 16/9
Hvem deltager: Anna-Marie og Arne; Mona
Dybe-Ramme spejderne og Lomborg-Spejderne deltager
19. september Koncert Dybe
Hanne og Mie – laver kaffe
Anna-Marie indkøber te-skeer, kopper, småkager, kaffe
Høstgudstjeneste Ramme 7. oktober– Menighedsmøde – tale
v. Henning; Henning har spurgt skolen; Hanne bestiller
pølsebord, og drikkevarer. 6. – pyntning af kirke, Mie, Jette og
Anna-Marie – Mie – Øvrigt Pynt AMA, Arne korn.
Arne henter nøgle – Normann lukker op for slagteren.
25. september – fælles MRmøde, Dybe Ramme medbringer
brød boller og pålæg AMA
Referat fra aktivitetsudvalg medsendt
Præsten
14 minikonfirmander – 17 konfirmander
1520 kr. i høstoffer i Dybe
Unge Forum
29. april – gudstjeneste med Silkeborg Højskole – manglede
målgruppen af unge – forsøger igen næste år. Flere
arrangementer på bedding. Fremadrettet fokus på
målgruppen 16 +. Pilgrimsvandringen vil så være målrettet
konfirmanderne.
Medarbejderne
Arne: har solgt 40 sokkelsten – og 25 mere er på vej væk. Vil
gerne bruge pengene til at sætte gulbroget taks som bagside
for de nye urnegravsteder. For at bryde synsfeltet og skabe
rum.
På opfølgningskursus onsdag-torsdag 12. og 13. september.
Rettelse af oplysninger på sogn.dk – Henning og Britta
undersøger.
Det tværgående samarbejde fungerer.
Lokalarkivet har involveret i arbejdet med de
bevaringsværdige sten.
Kontaktperson
Intet nyt
Opfølgning på
Er der ting, vi skal være opmærksomme på – hjælpe
personalepolitik og
hinanden til at være bedre til?
timeregistrering fra
Det fungerer fint for graverne. Organist og kirkesanger skriver
medarbejdere
manuelt.

5.

Opfølgning fra tidligere
møder:
a. Kirkesyn 2018

Intet pt.

b. Inventar Dybe – overslag fra
Nationalmuseet

Kristian er i kontakt med dem.

c.

Der er ekstraudgifter forbundne med det – anslået 500.000
kr. Huskes til budget 2020.

Fondsstøtte til
aflastningsklokke

d. Lys på Kirke Ramme

Arne undersøger igen hos elektriker. Gerne klar til 1. søndag i
advent. Husk evt. to tilbud.

e. Ajourføring af
kirkegårdsvedtægter

Så de matcher prisliste – menighedsrådets holdning til
forskellige rammer. (husk beslutning om mindelund – og
fremadrettet om sløjfede gravsteder). Kræver et selvstændigt
møde om dette. Arbejdsgruppe: Mie og Anna-Marie.

f.

Forslag om at få efterskolens medielinje til at producere
folderen. Undersøges efter sommerferien. Mie har kontaktet
efterskolen – rykker for svar.
Hvor mange gravsten på hhv. Dybe og Ramme kirkegårde er
risikable?
Hvordan kontaktes gravstedsejere?
Hvordan forholder vi os til legatgravsteder, hvor der ikke kan
findes en gravstedsejer?
Ramme: 11?
Dybe: 30? (ikke medtaget mindelund)

6.

Folder Ramme Kirke

Sikring af gravsteder

Der laves en oversigt over de risikable sten
Der udarbejdes en skrivelse til gravstedsejere
6.

Årshjul

7.

Møder i 2018

8.

Eventuelt

Evt. først på senere møde i 2018
Udskudt
9. oktober kl. 19.00, Hanne
28. november kl. 19.00, Mona
9. oktober – fordeling af høstoffer
Ønske om mikrofon til Peder – Jette undersøger både
håndholdt mikrofon og personbåret mikrofon.

In Mente:
Mangler fra tidligere budgetår: Dybe: to vinduer

Ramme: trykning af folder om kirken

