Menighedsrådsmøde d. 19. maj 2020 – kirkesyn og budgetmøde
i konfirmandstuen
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4.

Kirkeværgerne
Kassereren og regnskabsfører
Kirkesyn

Ønsker Dybe:
1. Efteruddannelse 6 ugers kursus: 18.000 kr. incl. moms
(Fortsættelse af kurset som anlægsgartner)
2. Multimaskine: 8000 kr. ex. Moms (Lille multimaskine
med flere funktioner. Lille fræser, mosrive og
kantskærer)
Mangler fra kirkesyn
3. Sedummåtter på diget: 32.000 kr. ex. Moms
(Færdiggørelse af diget mod syd med sedummåtter,
så alle 3 sider af diget bliver gjort færdig)
4. Reparation af digeskred: 10.000 kr. ex. moms
(Diget ved nord/vest indgangen er lavet forkert, så
lågen ikke har kunnet lukke, desuden er der flere sten,
som er faldet ned)
5. Tagrende repareres/skiftes: 8.500
6. Bortskaffelse af gravsten: 25.000 kr. ex. moms
(I forbindelse med sikring af gravsten skal der
bortskaffes et antal gravsten)
7. Kirkekonsulent: 50.000 kr. ex. moms
(Konsulent til projekt vedrørende historisk inventar)
8. 4 Vinduer til glamhuller: 150.000 kr. incl. moms
(Træværket i vinduerne er angrebet af råd. Derved er
der trængt vand ind i indre murværk, som har
forårsaget ødelæggelse af det underliggende
bjælkelag. Bjælkelaget er i 2019 blevet fritlagt i
murværk, som anbefalet af provstiets arkitekt. Der er
desuden faldet træ fra vinduerne ned på kirkegården)
9. Værksted – sikring af tagplader og muring af rygning
8.000
10. Reparation af revner i kirken indvendigt 7.000
11. Maling til bevaringsværdigt jernstakit 18.000
12. Partiel udskiftning af sufjæl 2.000
13. Dørautomatik til off. Toilet i graverbygning 2.500
14. Algebehandling af tag 2.900
15. Beskæring af træer, leje af lift til egen udføring af opg.
4.000 kr.
Ønsker Ramme:
1. Anlæg af fællesgrav, urne, ukendte, plade, og lign.
20.000 kr
2. Mindesten til lunden 10.000 kr (markering af

fællesgrav)
3. Kirkelige Aktikviteter i kirken 15.000 kr.
4. Minilæsser 250.000
5. Transportabelt klaver til afvikling af musiske
arrangementer (bla. spare udgift til flytning og
afstemning af lejet klaver ved kyndelmisse) 15.000 kr
Mangler fra kirkesyn
6. Fuger på kirken 30.000 kr
7. Radiator i våben hus 5000 kr
8. Renovere alterstage / dåbsfad 15000 kr
9. Ny Alterdug 3000
10. Dør mellem våbenhus og skibet 110.000 kr
11. Digeomlægning 40.000 kr omregnet til 300 timer til
Kirsten, så jeg selv kan gøre det.
12. Reparation af revner indvendigt i kirken, våbenhus,
maling af skab i våbenhus og skib 30.000 kr.
13. Stenkant foran de nye træer af natursten, som vi selv
har. Omregnet til medhjælpertimer til kirsten 5000 kr
14. Styning af stort træ ved matrialeplads 3000 kr
Menighedsrådet har besluttet, at beskæring/fældning af
udgåede træer på Dybe Kirkegård skal udføres af Arne, som
har motorsavsbevis. Anette og Arne aftaler, hvornår opgaven
udføres – eventuelt efter grandækning – og opgaven udføres
sammen evt. med indlejning af lift oa. nødvendige
hjælpemidler for sikker udførelse af opgaven.
Det er fravalgt at ønske katafalk - hvis nødvendigt så
undersøges mulighederne for leje.

5.

Budget 2021

Husk at søge om penge til kalkjarlen i forbindelse med
kalkning tilføjelse på budgetønsker: 95.000 kr + moms i 2021.
Vi skal kigge på kontrakten – umiddelbart ser det ud til at
Kalkjarlen er forholdsmæssig noget dyrere. Men vi er bundet i
5 år.
Årsbudget 2021 gennemgået.
Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68928168,
Budget 2021, Afleveret d. 19-05-2020 kl. 22.06
Ønsker til bilag 6 som fremgået af ovenstående referat og
kirkesynsprotokoller for hhv. Dybe og Ramme.

6.

Eventuelt

Orienteringsmøde den 9. juni fastholdes i samarbejde med Lomborg-Rom.
Det afholdes i konfirmandstuen kl. 19.30.
Koncerten den 16. juni med Valfart aflyses grundet usikkerhed omkring
mulighederne for afvikling af arrangementet. Dermed hæfter vi ikke for
udgiften.

3/9: Hos Mie
20/10: Hos Hanne
26/11: Hos Mona

