Menighedsrådsmøde d. 7. februar 2019 kl. 19.00
hos Jette
1.

Fraværende

2.

Protokollen

3.

Meddelelser

a

Formanden
- Post

Underskrevet – kopi fremsendes til provstiet med henblik på
et møde.
Provsten ønsker at deltage i et menighedsrådsmøde, da der
forestår en opgave i en besparelse på 1-1½ præstestilling i
Lemvig Provsti.
Personalekonsulenter – der er nu givet tilladelse til at
ansætte en AC’er og en HK’er til stillingerne, som skal fungere
i samarbejde med provstierne i Holstebro og Struer.
Mie og Karsten har afholdt fælles medarbejdermøde – og er i
gang med MUS-samtalerne.
•
•
•
•
•

-

Projekter

Udgivelse fra Høsterkøb Menighedsråd
Bibelselskabet – nyheder og gode tilbud
Henvendelse fra Red Barnet, Lemvig – ansøgning om tilskud
– det aftales, at høstoffer (evt. delvis) gives som en
imødekommelse af ansøgningen.
Ny 'aktuel' tekst fra hvert sogn til Turistbrochuren - senest d.
15. marts ANNA-MARIE
Provstisamarbejdsaftaler og øvrige samarbejder.
Samarbejder vedrører budgetåret 2019, og skal derfor først
nævnes i årsregnskabet for 2019. Samarbejdsaftalerne
indarbejdes i bilag 5 i regnskabsinstruksen. Mie og Karsten
mødes med Asger omkring samarbejdsaftaler ift.
graversamarbejde, organist- samt kirkesangersamarbejde

Ramme Kirke: Godkendte ønsker 2019: Maling af træværk
udvendig på kirken. (Måske udføres, når kirken skal kalkes). Der er
sat 8000 kr. af til træværk v begge kirker.
Fuger udvendig – Bjørn Kaalund bestilles. Arne tager kontakten.
Skal deles op i etaper.
Gulv i øverste plateau råddent, Stige i tårn, Trappe i værksted
(Karsten)
Hylde til salmebøger i kirken (Karsten)
(køkkenskab og hylde over vask, er bestilt) Karsten.
Resten sørger Arne for at det bliver lavet og ind købt til de rigtige
priser.
Dybe Kirke: Godkendte ønsker for 2019: Vinduer i tårn udskiftes og
sikres mod duer - Karsten, Fugt i tårn – fritlægning
Karsten/Kaalund, renovering af dør og hængsler – Karsten.
Renovering af to portaler. Anette styrer håndværkerne.

Lokalarkivet vedr. sten. Beslutning om at følge forslag fra

-

Andet

provst samt lokalarkiv, at sten, der er ældre end 60 år – og
ikke bevaringsværdige, fjernes fra kirkegården. Inden stenen
fjernes, tages et billede. Dette billede kan også bruges til
museets afgørelse af, hvorvidt sten er bevaringsværdige. Mie
orienterer lokalarkivet. Vi står til rådighed såfremt
lokalarkivet ønsker det.
Overvejelser omkring om Brandsoft skal anvendes som elektronisk
kirkegårdsprotokol.
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Kirkeværgerne

Dybe: Mindelund i Dybe – stenene vælter og skrider pga. vind
og vejr. Annonce om henfaldne sten. Fjernelse af sten ifl. 60års-beslutningen jf ovenfor v. Ramme Kirke. Drøftelse af
udgiften til destruktion af stenene.
Trækonstruktion på østsiden af våbenhuset. Er skadet efter
sidste storm. Vurdering at der muligvis er tale om en akut
handling der skal til grundet forventning om risiko for større
skader. Kristian kontakter provstiet.
Kalkning – der er behov for en gennemgående afrensning i
Dybe. Drøftelse af om vi skal ansøge til budget 2020 – og skal
vi fortsætte med at kalke i år. Sættes på til næste møde.
Bænkerækker i Dybe – udtagning og renovering. Drøftelser
om tanker omkring ansøgninger til omfanget.
Der skal opsættes en lille elterrassevarme til organistens
øvetimer.
Kassereren og regnskabsfører Der er to restancer på regninger. Der fremsendes nu 2.
rykker.
Nem Konto: 269.786 kr.
Arv Ramme: 244.656 kr.
Arv Dybe: 264.014 kr.
Løn og Kredit: 295.289 kr.
Præstegårdsudvalg
Intet nyt.
Bladudvalg
Intet nyt.
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg Henv. Til HBMIs bilag fra aktivitetsudvalget m overslag på
budget.
Koncertbudgettet er på 27.000 kr. Aktivitetsudvalget får til
opgave at barbere budgettet. Der bør stadig prioriteres
sommerkoncerter i Dybe og en særlig koncert i Ramme årligt.
Annoncekr ved siden – skal bruges med omtanke – og sætte
annoncer i ugeavisen i god tid pga. svingende levering (ofte
sent tirsdag>torsdag).
Præsten
Tillæg til salmebogen – 100 salmer. Skal vi købe det? 20 sæt
til hver kirke. Jette forhandler med boghandleren. Forslag
som emne til en af koncerterne.
Unge Forum
Intet nyt.
Medarbejderne
Dybe Kirke: Samarbejdsaftale afventes "
%
$
#
Ramme Kirke: Årshjul, apv er lavet. Plan er lavet for året 2019
for Tommy og Anette, ferieplan er under opsejling. Mangler
at holde et møde.
Grandækningskursus for Graverforeningens medlemmer:
Dato mandag den 21. oktober. Dagen starter kl. 9.00 med en

gudtj. i kirken hvor præst, kirkesanger og organist medvirker.
Dernæst kaffe, rundstykker, ost, pålæg, marmelade, smør og
måske juice ca. 160 mennesker, og anretning i hallen. Og ca.
kl. 13 skal vi have suppe. Det skal hentes el bringes og
anrettes. Tovholder Jette. Eventuelt få frivillige med til at
hjælpe.
Mangler en pult til Ramme Kirke (gæstebog, Penge afsat
2017). Mona undersøger – ca. 1000 kr.
Syntes vi skal tilmelde os digital Dødsanmeldelse, da jeg tror
det vil lette vores arbejde med Brandsoft. Afventer at vi får
opdateret systemet.
Maling af stakit mv. – nye tanker omkring bemanding af
opgaver. Mie og Karsten tager en snak med Anette, Tommy
og Arne.
e
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J

5.

Kontaktperson
Optryk af folder om Dybe
Kirke
Fastelavnsproblematik

6.

Frydenlund – Moderne
glaskunst i Danske kirker –
her er Dybe Kirke med
omkring glaskunsten.
Eventuelt en mulighed for at
købe bogen?

7.

Opfølgning:
a. Inventar Dybe – overslag fra
Nationalmuseet

Påtænker måske at få færdiggjort folderen i 2019.
Pladespil er flyttet til en ny dato. Fastelavn afholdes som
sædvanligt. Spejderne sørger for det praktiske.
Jette bestiller et eksemplar til Dybe Kirke.

Kristian er i gang med at beskrive projektet og indhente overslag.

b. Drysning i Dybe Kirke

Brev fra Nationalmuseet ang. Drysning i Dybe Kirke
Arbejdet skal beskrives og godkendes af stiftet og udføres af
konservator med erfaring i restaurering af kalkmalerier.
Det skal tænkes ind i løbende budget – undersøge fra
Nationalmuseet side, hvor hurtigt det skal gå – og få fagpersonale
til at kigge på, hvornår det er bedst at lave (årstid).
Anette har taget kontakt til nye samarbejdspartnere. Der er intet
nyt fra den kontakt endnu.

c.

Vinduerne skal skiftes, inden rederne bliver bygget. Karsten står for
rengøring.

Duer i tårn, Dybe Kirke

d. Lys på Kirke Ramme

e. Lyd i Dybe og Ramme Kirke

Drøftelse om lampen kan drejes så der lyses hen ad kirken.
Mørk plet på stien ved svinget v. urnegravene – kan der sættes lys
på graverbygningen, som lyser op der. Lamperne ved den gamle sti
– kan de flyttes? Omkostninger?
Møde med Sicom. Overslag på 65.000 kr for begge kirker – 50.000
kr. i Ramme grundet helt nyt teleslyngeanlæg for at leve op til krav.
Dertil mulige tilkøb. Der tages beslutning omkring at sætte det på

som ønsker til budget 2020. Der skal indhentes ekstra tilbud pga.
prisen. Anette står for at få det med på kirkesyn.

f.

Mobile Pay

g. Opfølgning, øvrigt

Hanne undersøger hos andre kirker.
Opfølgning fra sidste møde:
Databehandleraftale Brandsoft. Problemet er løst pt.
Se også ovenstående: Opfølgning på godkendelse af
samarbejdsaftaler – Jette fra provstiet har sendt den nyeste
udgave – men har ikke en med underskrifter. Hvem har den?
Prøveåret er udløbet – og der skal laves en ny varig aftale
(opdatering af eksisterende samarbejdsaftale). Mie og Karsten
arrangerer møde snarest med Asger fra Fjaltring.
Graversamarbejde samt organistsamarbejde.
Folkekirkens Nødhjælp – opfordring til at deltage i sogneindsamling
– 12 indsamlere i vores sogne.
Det vil give god mening, men det kræver en koordinator, som kan
styre det. Søndag den 10. marts 2019. Det kan ikke nås i år.
Flisebelægning – der har været fejl i beregningen af antal fliser –
der er foreslået halv skade. Karsten har truffet beslutning om
betaling af regningen.
Der mangler dørhåndtag til Ramme Kirke. Mie og Mona har udvalgt
– opgaven ligger hos Karsten.

8.

Møder i 2019

9.

Eventuelt

De ukendtes på Ramme Kirkegård - Arne har lavet udkast til
”De ukendtes” med nummerering af pladser. Der skal høres
ved provstiet. Mie og Arne gør det sammen.
7. februar hos Jette
25. marts hos AMA - årsregnskab.
26. marts Fælles MR-møde Lomborg Rom (kun MR) kl. 19.00
21. maj Kirkesyn start Ramme kl. 17.00 – Dybe kl. 18.15 –
Jette og Karsten
13. juni kl. 17.30 Underskrift af bilag 5 til budget,
Konfirmandstuen v Henning
5. september kl. 19.00, Mona
10. oktober kl. 19.00, Mie
19. november kl. 19.00, Hanne
Arne lidt skuffet over fremmødet til koncert i Ramme kirke
før jul. Ønske om lidt mere reklame for arrangementer i
Ramme.
Arne er påbegyndt arbejde med vedtægtsændringer.
Ønske om at indkøbe lygter til kyndelmisse oa. (fra
arvekontoen)
Deltagelse i møde omkring Landsbyapp’en. Ramme Hallen 25.
februar kl. 18.30 – husk tilmelding.

In Mente:

Ramme: trykning af folder om kirken

