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Protokollen
Meddelelser

Underskrevet direkte hos Mie på sidste møde

Formanden
- Post
- Projekter
- Andet

Brev fra Nationalmuseet ang. Drysning i Dybe Kirke

a

De klimatiske forhold i kirkens kor er tilfredsstillende, og det kan ikke
umiddelbart anbefales at ændre på forholdene. Dette kunne skabe andre
uønskede problemer i form af borebillean-greb og større udvikling af
mug/alger.
Derfor anbefales det, at det, som beskrevet i tidligere rapporter,
undersøges, hvorvidt der trænger vand/fugt ind i tagrummet. Om der
eventuelt er utætheder i tag.
Endvidere bør mørtelbelægningen på hvælvets overside gennemgås særligt på toppen af hvælvet - for at undersøge om vedhæftningen til
murkonstruktionen er god. Der skal være kontakt mellem mørtel og
teglsten. Er mørtlen løs, repareres det pågældende parti med en ny
mørtel efter, at den løse puds er fjernet. Til reparation af hvælv skal
anvendes en ren kule-kalksmørtel, og forvanding skal begrænses til
mindst muligt, for ikke at aktivere saltene yderligere.
En fremtidig bevaring af malerierne vil, som situationen er nu, medføre en
jævnlig vedlige-holdelse i de partier, hvor der sker neddrysning af kalk- og
farvelag.
Vedligeholdet vil bestå i en fjernelse af saltholdigt materiale med
efterfølgende rekonstruk-tion/retouchering af maleri i det pågældende
område.
Arbejdet skal beskrives og godkendes af stiftet og udføres af konservator
med erfaring i re-staurering 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).
Flisebelægning på Ramme Kirkegård er i fuld gang.

b

Kirkeværgerne

c

Kassereren og regnskabsfører

d

Præstegårdsudvalg

Dybe Kirke:
Våbenhus østsiden af taget – den nederste række af sten er
blæst løse i stormen. Dybe/Tømrer snedker laver overslag.
Punktskred i dige på begge sider v. portal mod nord.
20 duer på loftet i Dybe. De skal lukkes med det samme.
Dybe/Tømrer Snedker ordner lukning og rengøring.
Revisionsprotokollat og påtegning vedr. regnskab 2017.
Bemærkning omkring kørselsbilag, biregnskab samt
regnskabsinstruks. Ift. Gartneriet Lemvig – der skal bedes om
følgeseddel.
Revisionsprotokollat gennemgået og godkendt.
Godkendelse af endeligt budget for 2019
Endeligt budget godkendt.
Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68928168,
Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 09-10-2018 21:44
Kvartalsrapport pr. 30.9.2018
Gennemgået og godkendt
Intet nyt
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4.

5.

6.
7.

Bladudvalg
Intet nyt
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg Afventer møde 28. november – husk kaffe til de ni læsninger
Præsten
Fordeling af høstoffer: 1520 kr. Dybe + 700 kr. Høstoffer
Ramme >2220 kr.: 1500 kr. Børn og Unge i sorg; 720 kr. til
Julehjælp Lemvig.
Mulighed for mobile pay – Henning undersøger muligheden.
Annoncering – er forholdsvis dyrt og med logo endnu dyrere.
Kun annoncering ved koncerter mv.
Drøftelse af fremtid for høstgudstjeneste – Ramme.
Fastholder foreløbig høstgudstjeneste.
h Unge Forum
Intet nyt
i Medarbejderne
Fra møde 05092018: Ønske om mikrofon til Dybe – Jette
undersøger både håndholdt mikrofon og personbåret
mikrofon.
Chr. Risgaard deltager på mødet omkring lyd.
Jette har indhentet forslag med pris.
Forslag om at undersøge hos firmaet, som har installeret det i
Dybe, hvordan der kan laves en udvidet løsning i Dybe ift.
lydgengivelse og et anlæg med højttaler i Ramme. Anette
kontakter firmaet ift., hvornår de kommer til foråret. Plan til
budget 2020. Christian afprøver løsning den 11. november i
Dybe. Anette sender dato for møde med Sitcom til hele
menighedsrådet og Christian.
j Kontaktperson
Intet nyt.
De ukendtes på Ramme
Der findes tilsyneladende ikke en oversigt over de nedsatte
Kirkegård
urner og kister i de ukendtes på Ramme Kirkegård – det
indebærer en reel risiko for utilsigtet at komme til at grave
ned og bryde gravfreden.
Den eksisterende ukendtes lukkes, da der er beslutning om
ikke at lade nye gravsteder etablere på den nye kirkegård.
men bevares med mindesten aht. De efterladte. Der
etableres ny ukendtes på den gl. kirkegård – Arne laver
udmåling og registrering. Der indkøbes ny mindesten til de
ukendtes. Arne undersøger muligheder for en stenskulptur.
Opfølgning:
a. Inventar Dybe – overslag fra
Intet nyt pt.
Nationalmuseet
b. Lys på Kirke Ramme
Er bestilt – to nye spot.
Møder i 2018
28. november kl. 19.00, Mona
Eventuelt
Forslag om at flytte en lyskasse i Dybe på vestsiden af tårnet
ned i bunden af tårnet for så at lyse opad.
Opfølgning til næste møde:
OBS Databehandleraftale Brandsoft – databehandleraftale
mangler.
Opfølgning på godkendelse af samarbejdsaftaler –
Graversamarbejde samt organistsamarbejde.
Julegaver til medarbejdere

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

Ramme: trykning af folder om kirken

