Menighedsrådsmøde d. 21. maj 2019 kl. 17.00
Kirkesyn – start Ramme – dernæst Dybe kl. 18.15
1.

Fraværende

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrevet på mødet 25032019

Formanden
- Post

Indbydelse til møde med de nye provstikonsulenter – for MR-medlemmer 18. juni
2019 – hilsen fra de nye konsulenter. Anna-Marie tilmelder Mie, Karsten, Jette, AnnaMarie
Stillingsopslag på korleder til nyt børnekor
Provstikontoret – fremskrivning af budgetter ift lønudvikling på baggrund af OK – obs.
på at tilpasse lønninger ift. reelle arbejdsopgaver.

a

-

-

Projekter
Andet

Helhedsplaner for begge kirkegårde færdiggøres inden nytår.
Elektroniske kirkegårdskort – 4. juni kl. 19.00. Mie, Anette og Arne deltager (og evt.
Karsten)

e
4.

B

Kirkeværgerne

C

Kassereren og regnskabsfører

D
E
F

Præstegårdsudvalg
Bladudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

G

Præsten

H
I

Unge Forum
Medarbejderne

J

Kontaktperson
Kirkesyn - ønsker
Ramme

Tyveri af to projektører på Ramme Kirkegård. Mangler kvittering fra
politiet – kan den ligge ved Britta (evt på det cvr nummer vi ikke har
adgang til længere)
Intet
Udløbne gravsten og bevaringsværdige gravsten er næsten
færdiggjort.
Opfølgning fra 25032019:
Referat uden underskrift er lagt på DAP af Anna-Marie d. 20. maj
2019.
Fælles annoncering omkring udløbne legatgravsteder for både Dybe
og Ramme, pårørende søges på gravsteder; annoncering i
kirkegårdstavler – brev til gravstedindehavere.
Afholdt præstegårdssyn – ingen bemærkninger
ingen bemærkninger
Fælles konfirmandvelkomst i præstegårdshaven d. 1. september. 8.
september sognedag og høstgudstjeneste Dybe (Mie tager kontakt til
spejder og aftaler med aktiviteter, brænde, kylling og cowboykaffe,
Anette bestiller halmballer 100 stk), 15. september høstgudstjeneste
of offentlig menighedsmøde Ramme (Henning aftale med skolen,
Karsten holder tale, Hanne bestiller mad til 20 pers, Mona tager imod,
Mona henter sodavand og øl) – Anna-Marie indkøber service.
Koncerter 19. juni og 21. august: Mie og Jette laver kaffe d. 19. juni;
Mie laver kaffe den 21. august
Det nye salmebogtillæg er taget i brug. Organisterne mangler
nodebog i Dybe og Ramme. Jette indkøber to stk.
Babysalmesang – i Hove. De fleste af familierne stammer fra vores
område. Forslag om at vi er medunderskrivere/har medejerskab.
Møde med oplæg omkring unges stressede hverdag.
Graverne holder sommerferie efter følgende plan:
Tommy: uge 26 og 27
Arne: uge 28, 29 og 32
Anette: uge 30 og 31
Intet nyt
Højttaler og teleslyngeanlæg i Kirken. 55.000

Dybe

5.

Ny Radiator i våbenhuset. 3.000
Digeomlægning, 200 timer medhjælp. 35.000
Dør mellem våbenhus og kirkeskib 80.000
Maling af graverhus og depot plads 30.000
Fjernelse af forhæk +kantsten 10.000
Affaldsvogne med redskabsholder til bruger på kirkegården. 3 stk
5000
Vandkandeholder.til bruger på kirkegården 3 stk 1.800
Ny stangklipper og busk rydder med snabel, batteri 20.000
Ny infotavle hovedindgangen 7.000
Ny alterdug 3.000
Dåbsfad renoveres revnet. 5000 ?
Alter lysestage rettes op 3000?
Ny minilæsser i stedet for egholm (3-5 år) 200.000
Varme app til at styre varmen i kirken, da fjernvarmen bliver dyrere.
Små rep i våbenhus+kalkning og lidt på kapel og portaler. 15.000 kr.
Anlæg af ukendte og plade begravelser efter plan fra Mogens.20.000.
Kalkning – forudsættes gjort hvert år grundet anbefaling fra provstiets
bygningssagkyndig
Opgradering af teleslyngeanlæg – headset til præsten og mikrofon til
sanger (15000 kr.)
Løvsugerslange (5000 kr.)
Værktøj (3000 kr.)
18 stk. Lysestager til fyrfad til kirkebænke (5000 kr.)
Græstrimmer + batteri til batteriserie (7000 kr.)
Efteruddannelse (10 uger = 6500 kr + afløser løn) Forventet 4 uger i
2020 og 6 uger i 2021
Saltudtrækning i kor (Bjørn)
Tag ved våbenhus (Karsten)
Afskalning på våbenhus (Bjørn)
4 store vinduer i tårn (Karsten)

a.

Opfølgning:
Inventar Dybe

b.

Drysning i Dybe Kirke

Svar fra Susanne Ørum, kirkekonsulent. Fremsendt på mail.

c.

Kalkning, Dybe Kirke

d.

Mobile Pay

Besøg af kirkegårdskonsulent N. Chr. Andersen. Anette og Kristian
undersøger mulighed og pris i år (to tilbud).

e.

De Ukendtes, Ramme

Besøg af kirkegårdskonsulent Mogens Andersen

Eventuelt

Næste møde:
13. juni kl. 17.30 Underskrift af bilag 5 til budget, Konfirmandstuen v
Henning

6.

Afventer tilbud fra Dybe Tømrer og Snedker. Sættes på ønsker til 2020
– spørgsmål til provsti ved budgetmøder

Status efter 25032019 (protokol, menighedsrådets medlemmer skal
afgive cpr-nummer, formandens pas, MRs cvr nummer skal indsendes
– indsamlinger kan gøre, at der ikke skal betales gebyr. Proceduren
igangsættes.) Britta har opgaven.

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.

21. maj Kirkesyn start Ramme kl. 17.00 – Dybe kl. 18.15 – Jette og Karsten
13. juni kl. 17.30 Underskrift af bilag 5 til budget, Konfirmandstuen v Henning
5. september kl. 19.00, Mona
10. oktober kl. 19.00, Mie
19. november kl. 19.00, Hanne

