Referat fra Menighedsrådsmøde d. 19. november 2019
hos Mona
1.
2.
3.
a

Fraværende
Protokollen
Meddelelser

Anna-Marie og Jette
Underskrevet fra den 5/9 og den 17/10

Formanden
- Post

Provstiudvalget har godkendt årsregnskab – forventer at der tages hånd om
gæld til SKAT samt revisorbemærkninger. Britta
Velgørenhedsselskabet har fremsendt opfordring til at støtte deres hjælp til
betrængte familier i Lemvig Kommune.
Vi har ikke midler til at støtte med pt.

-

Projekter

Andet

Vejkirkefolder v. Kirkefondet – deadline 18. december: Prisen for at deltage
i 2020 er igen i år kr. 1.600,- + moms, i alt kr. 2.000,- for omtale af én kirke.
Dette beløb dækker udgifterne til redigering, layout, trykning og distribution
til biblioteker, turistbureauer, campingpladser etc. Brochuren udkommer
omkring 1. april 2020
Vi fortsætter med Dybe Kirke. AM
MR valg 2020:
12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne samt 15.
september 2020: Valgforsamling – afholdes sammen med Lomborg-Rom.
Begge møder forventes afholdt i konfirmandstue/Lombog Præstegård.
Fællesmøde med Lomborg-Rom Menighedsråd i marts 2019.
Vi foreslår d. 17. eller d. 26. marts 2020. Vi skal stå for forplejning.

B

Kirkeværgerne

C

G

Kassereren og
regnskabsfører
Præstegårdsudvalg
Bladudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsud
valg
Præsten

H
I

Unge Forum
Medarbejderne

D
E
F

Fællesmøde med biskop d. 27. august 2020 kl??
Ramme: Der er plantet på p-plads over mod den gamle skole.
Træ fældet uden uheld.
Besøg af provstiets bygningssagkyndige d. 6. november for at få råd om
fugtproblemer i kirken. Han anbefaler opvarmning til max 18 grader, når
kirken er i brug. Ellers grundig udluftning og lille lampe i orgel for at hindre
skimmelsvamp.
Digital luftfugtighedsmåler aflæses jævnligt, så vi kan holde øje med
udviklingen.
Dybe: Råd i tårnbjælker, frigøres og behandles. Arbejdet sættes i gang nu, er
på budgettet ’19.
Dør i Dybe kommer snart på plads igen, nyrestaureret.
Sedummåtter er lagt på en stor del af digerne.
Ingen bemærkninger
Præstegården har fået fjernvarme. Præstegårdssyn d. 6. maj.
Ingen bemærkninger
Koncerter for 2020 er planlagt. Første begivenheder bliver Kyndelmisse og
fastelavn (spejderne sørger for at hallen er ledig og klar).
24. december: Familiegudstjeneste i Lomborg om formiddagen, de øvrige tre
kirker om eftermiddagen. Kun én gudstjeneste dagligt i juledagene.
Samtale om gudstjeneste og ritualer vil være godt ved fælles MR møde med
Lomborg-Rom.
Ingen bemærkninger
Succesfuldt grandækningskursus. Alt klappede. Flotte resultater!

J

Kontaktperson

K

Konstituering
Valg af formand (1 år)
Valg af næstformand (1
år)
Valg af Kasserer (1 år)
Valg af sekretær (1 år)
Valg af
underskriftsberettiget (1
år)
Valg af kontaktperson (1
år)
Valg af bygningskyndig (1
år)
Valg af Kirkeværger (1 år)
Valg af valgbestyrelse (1
år)
Valg til stående udvalg
Præstegårdsudvalg

Der indkaldes til medarbejdermøde i januar og MUS derefter.
Personalekonsulent er i gang med en proces omkring samarbejdet. Det har
vi tillid til, at det går godt.

Karsten Bjerg
Anna-Marie Andersen
Hanne Koustrup
Anna-Marie Andersen
Hanne Koustrup og Karsten Bjerg
Anna Maria Hoornenborg
Bjørn Kaalund
Dybe: Kristian Lyngby Jensen
Ramme: Anna Maria Hoornenborg
Formand og næstformand
Hanne Koustrup

Bladudvalg

Hanne Koustrup

Gudstjeneste/aktivitetsud
valg
Unge Forum

Chr. Riisgaard og Henning B. Mikkelsen

Studieudvalget

Mona Døj Rønn og Jette Bjerg

4.

Brev til gravstedsejere
om gravstenssikring

Til udsendelse med regninger.
Forslag til skrivelse godkendt, det sendes ud til relevante
gravstedsindehavere, hænges op i infotavler på kirkegårdene og
vedhæftes kirkernes hjemmeside.

5.

Møder 2020

4/2: Hos Karsten og Jette
17/3 eller 26/3: Hos Anne-Marie
19/5: Kirkesyn fra kl. 17:00, afsluttes hos Jette og Karsten
11/6 kl. 17:30 i præstegården
3/9: Hos Mie
20/10: Hos Hanne
26/11: Hos Mona

6.

Invitation til deltagelse i
møde om formidling af
aktiviteter og opsætning
af infoskærme
Opfølgning:
Inventar Dybe

Infoskærme i forbindelse med byfornyelse – møde den 28. november kl.
19.00-21.00
Henning deltager

7.

a.

Jette Bjerg

Status efter konsulentbesøg 5. november.
Det var en positiv oplevelse at have besøg af løsningsorienterede og lydhøre
eksperter. Stor ros til Anettes log udskrifter. Tale om måske at fjerne
glasdøre! Stor alvor mht. borebiller i træværket.
Rapport undervejs. Derefter kontaktes udpegede eksperter og der
udarbejdes projekt.

b.
8.

Mobile Pay

Anna-Marie undersøger fortsat.

Eventuelt

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.

