Menighedsrådsmøde d. 20. oktober 2020 kl. 19.00
hos Hanne/Konfirmandstuen Lomborg Præstegård
1.

Fraværende

Ingen

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrevet

Formanden
- Post

BRANDSOFT: Provstiudvalget blev på budgetsamrådet opfordret til at undersøge, om
der kunne laves en fordelagtig samlet aftale med Brandsoft ang. abonnement vedr.
mobil adgang til kirkegårdsmodulet. Pr mail 14.10.20 fremgår det, at det ikke er
muligt, så det enkelte menighedsråd må selv sørge for abonnementet, hvis det
ønskes. Johannes Kirkegaard Mikkelsen fra Brandsoft tilbyder at komme herud og
demonstrere / undervise i, hvordan man bruger appen, og dette tilbud har
provstiudvalget besluttet, at vi gerne tager imod. – det bliver sandsynligvis engang i
foråret.
PROVSTIUDVALG: Økonomisamtaler med menighedsrådene 2021:
Onsdag d. 26. og torsdag d. 27. maj i tidsrummet kl. 17.00 – 22.00
Formandsmøder 2021: Tirsdag d. 26.01.21 kl. 19.00 (allerede planlagt og meldt ud) Onsdag d. 25.08.21 kl. 19.00 - Onsdag d. 26.01.22 kl. 19.00

a

-

Formandsmøde

B

Projekter
- Andet
Kirkeværgerne

C

Kassereren og regnskabsfører

D
E

Præstegårdsudvalg
Bladudvalg

Oplæg til ansøgning om ny præst til de vestlige sogne – der afholdes fælles møde den
3. november kl. 19.00 i konfirmandstuen.

-

Dybe: Dybe Skole er solgt. Og pt må pladsen foran gerne bruges til
parkeringsplads, men måske ikke senere.
Alle træer ud mod vejen er blevet klippet – Kristian bestilte Lemvig
Kommune til det.
Kalkning Dybe Kirke – Algebehandling og afkradsning. Arkitekt og
kalkjarlen er i løbende korrespondance. Bla. også i forbindelse med
vandudtrækning. Provstiet er interesseret i løsningen med fem-årig
kontrakt – og erfaringer med slitage på kystkirker.
Ramme: hul i blytag på skibet på Ramme Kirke - Blytækker er bestilt til
at komme og kigge på det. Det tyder på slitage.
1. Kvartalsrapport – udskydes til mødet den 26. november
2. Godkendelse af budget 2021
Årsbudget 2021 er godkendt.
Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68928168,
Budget 2021, Endeligt budget afleveret d. 20-10-2020 kl.
20:22
3. Godkendelse af revsionsprotokol 2019
Der er et mellemværende med SKAT grundet fejl i cvr nummer
ved overgang til nyt lønsystem. Britta skal betale vores
udestående.
Samme problematik i Vestjysk Bank, hvor der er to konti på to
forskellige CVR-numre. Der er krav om, at de skal være ens.
Der er nu oprettet to næsten enslydende navne Dybe-Ramme
Menighedsråd og Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd.
Menighedsrådet ønsker at vi får slået konti sammen under ét.
Vestjysk Bank modtager derfor dette referat fremsendt med
ønsket om dette.
Menighedsrådet er særligt opmærksom på den manglende
funktionsadskillelse på kirkekassens regnskabsfunktion.
Intet nyt
Der er behov for en ny hjemmeside/opgradering, så den bliver sikker.
Ønske om at en ny side er mobilvenlig. Opgradering koster 9.000 kr.

Lomborg-Rom har ikke økonomi til det pt. Efter ny konstituering ønske
om at se på de forskellige udvalgs økonomi.
Behov for fremadrettet at have en webmaster til både hjemmeside og
til sognenes infoskærme. Måske en frivillige i sognene?
F

Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

G

Præsten

Julekoncert i Ramme 7. december – hvor mange kan der være, når
koret er der? Koncerten fastholdes – og der sikres afstand og klare
aftaler om, hvor mange der kommer. Ingen fællessang.
Dybe Kirke 15. december – Fortællekoncert. Ingen fællessang.
Kyndelmisse fastholdes.
Christian kan indkøbe klaver.
Alternativ Alle Helgen – mindestund i både Dybe og Ramme så
familierne får mulighed for at deltage.
Julegudstjenester – hvordan gør vi? Live-stream; i Ramme Hallen
sammen med Lomborg-Rom – Juleoptræden for børn?
Forespørger på Ramme Hallen – sørge for to meters afstand mellem
stolene så vi kan synge.
Formiddag for børnene 10.30-11.30– og eftermiddagstjeneste 14.00
Graverne aftaler omkring juletræer med Hallen, hvis det er.
2. juledag er gudstjenestefri.

H
I

Unge Forum
Medarbejderne

Også ramt af corona – aflyste arrangementer og møder.
Peder har udfordret på, at der ikke er de samme salmer de begge
søndagens gudstjenester. HBMI mener, der er de samme salmer med
undtagelse af dåb, forskellige gudstjenesteformer eller særlige
begivenheder.
Christian kunne ønske, at der var samme billetsystem som i FjaltringTrans. Drøftelse af fordele og ulemper. Vi bruger ikke billetsystem til
de to sidste i år. Til drøftelse til foråret hvis situationen fortsætter.
Formanden er blevet spurgt om, Arne måtte komme med i
provstiudvalg. Det har resulteret i at, Arne og Anders (Lemvig) som
graverrepræsentanter er blevet inviteret ind i provstiudvalg omkring
takst mv.

J
4.

Kontaktperson
Corona

Mie har været på kursus i at gemme fortrolige oplysninger i DAP’en.
Nye retningslinjer og beredskab ved smitte blandt medarbejdere,
frivillige ol.
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/KM/Sider/Nyeretningslinjer-for-en-ansvarlig-h%C3%A5ndtering-af-coronaCOVID-19i-folkekirken-og-andre-trossamfund.aspx
Medarbejdere – sygemelder sig til Mie
Mie orienterer hele menighedsrådet – og det afklares med
medarbejder, hvem der har været nære kontakter.
Hvordan kontaktes kirkegængere/orienteres kirkegængere? (så vidt
muligt opringning til dem, der er kendskab til).
Kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed

5.

Høstoffer 2020

1546 kr. tilsammen i Dybe og Ramme. Gives til Børn og Unge i Sorg.

6.

a.

Opfølgning:
Inventar Dybe

Afventer stadig svar.

b.

Mobile Pay

Intet nyt

7.

Menighedsrådsvalg 2020

8.

Eventuelt

Ved fristens udløb er der ikke indkommet yderligere valglister, hvorfor
der ikke udløses menighedsrådsvalg. Valgbestyrelsen aflyser derfor
afstemning, da der kun er en gyldig kandidatliste for begge sogne.
Jette Nygaard er blevet registreret som stedfortræder i Dybe via ITsupporten i ministeriet.
Spørgsmål til prisforskel på orgelstemning. Skyldes det er to forskellige
orgler og det er orgelbygger som tilser orglerne.
26/11: Hos Mona/i konfirmandstuen OBS konstituerende møde

In Mente:
Ramme: trykning af folder om kirken; Kirkegårdsvedtægter; Provstisamarbejdsaftaler og øvrige samarbejder – husk indarbejdes i
bilag 5 i regnskabsinstruksen.
Overvejelser omkring om Brandsoft skal anvendes som elektronisk kirkegårdsprotokol.

