Menighedsrådsmøde d. 17. oktober 2019 kl. 19.30
hos Mie
1.

Fraværende

Jette

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrives på næste møde

a

Formanden
- Post

Nyt takstblad
MR valg 2020:

12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.
15. september 2020: Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af
kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed
for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede
kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at
der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde
gennemføres et afstemningsvalg.
Vi afholder de to møder sammen med Lomborg-Rom.
Dialogvært for hjemme-hos møde om kunstig intelligens

-

B

Projekter

Andet

Kirkeværgerne

Intet
Gravstenssikring – meddelelse med ud i forbindelse med regninger ifm
grandækning – hvem laver den? Anna-Marie laver skriv.
Orientering fra deltagere på workshop med provstikonsulenter 10. oktober.
Der foreligger referat fra konsulentmødet.
Dybe: orientering om konsulentbesøg tirsdag 5. november. Er der nogen, der
kan deltage? Muligvis Mie. Første skridt til at komme videre med
projektbeskrivelse og behandling af sagen i provsti og stift.
Ny dør i våbenhus.
Sedummåtter er lagt på digerne – Edel fra Poda Hegn har hjulpet en dag.
Ramme: klargøring til plantning af træer langs skel til gammel skole.
Eventuelt fældning/styvning af træer.

C

Kassereren og regnskabsfører

Kvartalsregnskab: gennemgang ved Britta. Varmerør mangler i Dybe –
Kalkning mangler i Ramme.
Hvor er der overskridelser ift. vand og el?
Ramme: 3.000 kr. ekstra: Tjek hvor meget robotklipperne bruger.
Ændring af spotbelysning til at slukke kl. 21.00.
Dybe: 7.000 kr ekstra: Hvordan kan det være i Dybe – Annette har
månedlige aflæsnninger som ikke viser store udsving.
Vand: tør sommer

Revisionbemærkninger – gæld til SKAT. Britta: skyldes fejl cvr nummer
i forbindelse med overgang til nyt lønsystem. Britta kontakter skat –
og forklarer sagen og forsøger at finde en løsning.
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Præstegårdsudvalg
Bladudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg
Præsten
Unge Forum
Medarbejderne

Vi skal have lavet et tillæg til regnskabsbilaget. MR har besluttet, at vi
godkender, at der er mulighed for kasserer og formand alene at betale
og hæve.
Intet nyt
Intet nyt
Intet nyt
Fordeling af høstoffer – samlet 1811 kr. Sorggruppen Lemvig
Intet nyt
Nye typer gravsteder i Dybe – græs med opretstående sten - Eventuelt
ny helhedsplan.
Enighed om at det skal indtænkes i en helhedsplan – og at der skal
være mulighed for både kiste og urnegravsteder. Eventuelt stoppe for
begravelser nord for kirken indtil helhedsløsning er valgt.
Grandækningskursus den 21. okt. MR betaler rundstykker, rugbrød,
smør, ost, marmelade, og pålæg, juice, kaffe og the og arbejdskraft til
dækning af borde og lign. Bestilling af gullaschsuppe afhent el leveret
+ øl og sodavand skal være klar ca. 13.30 til ca 160 personer. Jette og
Anna-Marie aftaler nærmere – Mona kommer og hjælper med.
Arne: Der er ved at være styr på grandækningskurset, jeg håber, det kommer til at gå godt, men
det er et stort arbejde at stå med. Kaffen er sponsoreret (jysk kaffe) - pt er der tilmeldt 104 +
udstillere. Tommy og Kirsten har lovet at hjælpe lidt til fra morgen af, Kirsten og Anette er meldt
på et hold

Arne har planer om her til vinter at lægge nogle af stenene i
mindelunden ned på en jordvold/stabilgrus. Det koster ikke ret meget
med brug af eksisterende materialer og så blot noget arbejdskraft.
Arne har fået stemt orgel i Ramme. Der mangler en nøgle til orglet, så
man kan komme ind i den. Orgelstemmeren sagde, at der var
begyndende skimmelsvamp, han har sat en varmelampe ind og så
anbefaler han en affugter. Han snakkede 20.000 kr. men mon ikke det
kan gøres billigere.
Karsten kan skaffe affugter – ny mobil kan indkøbes for 10.000 kr. Mie
kontakter Nationalmuseet ift. vejledning.
Arne har delt sine administrative redskaber med Anna-Marie fra
Lomborg.De har også fået overskydende skilte til gravstedsmarkering.
De laver samme system, som i Ramme, så kan vi måske gå ind og
hjælpe, hvis det bliver aktuelt engang.
Arne har hjulpet Lomborg-Rom kirker med ny granleverandør.
Ønsker der er bevilget til at blive lavet i år: det sidste er bestilt,
mangler bare kirkekalker – efterårskalkning virker godt i Ramme, for
nu er det snart 2 år, siden den er kalket sidst.
Træerne er bestilt til at komme den 5. november, jordstykket mangler
bare lige at blive fræset godt i gennem.
Kontaktperson
Budget 2020

Julegaver til medarbejdere - Mie; lønforhandlinger – Mie og Karsten

4.

J

5.

Invitation til deltagelse i projekt

Dialogmøde om kunstig intelligens – opfordring fra Fonden

Budget er godkendt og indsendt.
Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68928168,
Budget 2020, Endelig budget afleveret d. 17-10-2019 20:43

Teknologirådet.
6.

a.

Opfølgning:
Inventar Dybe

b.

Mobile Pay

Afventer konsulentbesøg 5. november.
Hannes og Karsten sundhedskort og pasinfo skal med som
dokumentation – og resten af MR skal aflevere cpr. AMA tjekker lige
op på hvordan det gik med hallens.
Arne: Er det noget, vi også må bruge, når vi sælger et bundt gran el en
krans, bare vi giver kostprisen + moms, i stedet for at skulle skrive en
regning.
Det er vigtigt, at der stadig laves en regning – og at der ved mobilepay
skriver fakturanummeret. Skal der to numre til? Anna-Marie
undersøger.

7.

Eventuelt

Næste møde:19. november kl. 19.00, Mona
OBS næste møde: ferieregnskab (Britta)

In Mente:
Ramme: trykning af folder om kirken
Kirkegårdsvedtægter
Provstisamarbejdsaftaler og øvrige samarbejder. Samarbejder vedrører budgetåret 2019, og skal derfor først nævnes i
årsregnskabet for 2019. Samarbejdsaftalerne indarbejdes i bilag 5 i regnskabsinstruksen.
Overvejelser omkring om Brandsoft skal anvendes som elektronisk kirkegårdsprotokol.

