Menighedsrådsmøde d. 21. marts kl. 17.00
i konfirmandstuen Lomborg
1.

Fraværende

Anette

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Udskudt til næste møde

a

Formanden
- Post
- Projekter
- Andet

b
c

Kirkeværgerne
Kassereren og regnskabsfører

d
e
f

Præstegårdsudvalg
Bladudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

g
h
i

Præsten
Unge Forum
Medarbejderne

-

Strejkevarsel fra FAKK – se tekst efter dagsorden
Strejke – lockout fra Landsforeningen
Autosvar på mail og Anettes arbejdsmobil. Beder
dem om at sætte autosvar på og henvise til
formanden.
Gudstjenester kan gennemføres m lavere service og
ydelser, men ikke kirkelige handlinger.
På Hjemmeside og i montre orienteres om strejke
og lockout. Henning lægger orientering ud på
hjemmesiden fra 4. april omkring Ramme kirkegård
og øvrige fra 10. april. Henning forfatter tekst til
montre.

-

Danske Sømands- og Udlandskirkers stiftsbestyrelse i
Viborg stift, indbydelse til årsmøde.

-

Fra provstikontor: økonomisamtaler vedr. budget 2019 –
Dybe-Ramme 31. maj kl. 21.00. Hanne, Karsten og AMA

-

Fra revisor: kørsel (udsendes til graverne som skal bruge
skabelonen fremover), ledelseserklæring (udfyldt og
underskrevet dd.) og tiltrædelsesprotokol (udskydes til
næste møde)

-

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskab, skal der,
som bekendt, oplyses om, hvilke samarbejder
menighedsrådet deltager i. Mail fra provstikontor –
graversamarbejde? – OK tilføjes i regnskab.

-

VISDA - Ophavsret - kirkens brug af billeder fra nettet
Vi anvender ikke billeder fra internettet. Vi bruger alene
lokale billeder. Trykkeriet sætter billeder ind.

Sikring af hentning af VEU godtgørelse mv på både Anette
og Arnes kursusdage – er igangsat af Britta.

Status på afvikling af restferie for alle medarbejdere? (Har
Britta fået alle indberetninger?) Ikke helt overblik endnu.

Evt. ikke-afviklet ferie bliver fjernet, hvis ikke medarbejder
har lavet en aftale om overførsel.
j
5.

Kontaktperson
Opfølgning fra tidligere
møder:

a. Inventar Dybe – overslag fra
Nationalmuseet
6.
7.

Årshjul
Regnskab 2017

8.

Møder i 2018

9.

Eventuelt

Udskudt –men menighedsrådet har vedtaget, at alt
korrespondance skal gå i E-post til menighedsrådet og cc til
kirkeværgen. Og menighedsrådet inddrages i processen
omkring udvælgelse af firmaer til tilbudsgivning.
Evt. først på senere møde i 2018
Underskud på 66.692,62 kr. Britta opsiger aftale med
Sparekassen Vendsyssel pga. gebyr. Tilføjelse af
graversamarbejde.
Gamle debitorer fra 2014 og 2015 er afskrevet på
regnskabet.
Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68928168,
Regnskab 2017, Afleveret d. 21-03-2018 kl. 18.03
Arne skal kontakte Altibox ift at få nedsat hastighed i
Ramme og dermed billigere løsning.
22. maj Kirkesyn start Ramme kl. 17.00 – Dybe kl. 18.15 –
Jette og Karsten + Balance 1. kvartal
5. juni kl. 17.00 Underskrift af bilag 5 til budget,
Graverhuset Ramme
5. september kl. 19.00, Mie
9. oktober kl. 19.00, Hanne
28. november kl. 19.00, Mona

In Mente:

Kirketårn i Dybe – duenet og træværk skal skiftes mangler.
Mangler fra tidligere budgetår: Dybe: to vinduer + to bænke, styning af træer
Ramme: håndtag, trykning af folder om kirken, renovering af portaler
Varsling af arbejdsstandsning (strejke og blokade).
Det skal hermed oplyses, at Forbundets hovedbestyrelse jf. forbundets vedtægt har besluttet at iværksætte
arbejdsstandsning i form af strejke og blokade med henvisning til § 5 i Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem
Finansministeriet og Statsansattes Kartel (OAO).
Strejken og blokaden varsles for forbundets medlemmer, jf. nedenfor, omfattet af organisationsaftale for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver, med tilhørende protokollat. Af den 26.
februar 2015. Mellem kirkeministeriet og Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte.
Strejken og blokaden omfatter de af vore medlemmer, som er beskæftiget med alt arbejde og alle
arbejdsopgaver, der henhører til organisationsaftalens dækningsområde ved følgende Kirker/menighedsråd:

*

Ramme Kirke, Algade 49, 7620 Lemvig med tilhørende arbejdspladser

Arbejdsstandsningen vil blive iværksat fra den 4. april 2018 ved døgnets begyndelse, hvorefter det ikke er
tilladt for vore medlemmer at udføre alt ovennævnt arbejde inden for de nævnte områder.
Ligeledes er det ikke tilladt for vore medlemmer at søge eller blive anvist beskæftigelse omfattet af
ovenstående /organisationsaftale inden for ovennævnte områder.
Kirkeministeriet, Moderniseringsstyrelsen og Forligsinstitutionen har dags dato modtaget kopi af
nærværende varsel.

