Menighedsrådsmøde d. 24. januar kl. 19.00/19.45
hos Anna-Marie
1.

Fraværende

Britta,

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrevet
Ingen

Formanden
- Post
- Projekter
- Andet
Kirkeværgerne

Ansøgning om støtte til Kirkelige medie Center – støtte om
500 kr.
Orientering om div. Post i E-postkassen til dd.

a

b

Mie: Lemvig Museum – fik oversigt over bevaringsværdige
gravsten fra Ramme Kirkegård. Museumsdirektøren
kommer rundt efter barsel for at gennemgå igen.
Drøftelse af dokument om genbrugsgravsten. Enighed om
at gå videre med dette. Annoncering i kirkebladet (HBMI),
Ugeavisen og Jyllandsposten. (Arne)
Kristian: Relieffer i Dybe – Karin Vestergaard. Nyt overslag
skal laves. Kristian presser på, så det kan gå så hurtigt som
muligt.
Portalen mod syd har tabt puds ind til mursten.
Utæthed i tårn – bjælke suger vand ind. Teleslyngeanlægget
er gået i stykker. Tilbud på med alle tilvalg ca. 60.000 kr.
Dvs at der skal være minimum to tilbud. Derudover skal
provstiet ansøges om midler til den akutte situation.
Christian Risgaard skal høres omkring behovet for tilvalg 3.
Foreløbig skal det være basispakken. Kristian og Anette har
opgaven – efter Henning har afklaret med Christian.
Provstiudvalgsmøde 7. februar.
Installering af kontakt ved orgel til varme – ca 1000 kr.
Varme til Kristian.

c

d
e
f

Kassereren

Konti:
Arv Ramme 263.292 kr.
Arv Dybe 264.014 kr.
Ind- og udgående 115.495 kr.
Løn og kredit 182.696 kr.
Konti i Sparekassen Vendsyssel: ca. 100.000 kr.
8 mangler at betale i Ramme – 1 mangler i Dybe (bodeling)
Hanne afventer 1. februar og sender så rykker ud.
Præstegårdsudvalg
Afventer fjernvarme.
Bladudvalg
Intet nyt
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg 1. februar spillemandsmesse/kyndelmisse i Ramme Kirke.
Fire elever fra orkesterefterskolen deltager.
Konfirmanderne deltager. Brug for chauffør der kan hente
eleverne – Karsten kan hente instrumenter kl. 16.00.
Fastelavnsgudstjeneste 11. februar – vi betaler til
spejderne.
Koncerter generelt: Christian vil gerne have en skabelon til

g

Præsten

h

Unge Forum

i

Medarbejderne

annoncer. Fastholder at farvelogo altid skal med.
Fællesskabsaftner arrangeres i Lomborg-Rom – også de
øvrige sogne er meget velkomne.
Konfirmandtur.
Unge-Forum vil forsøge at få en kontakt med HULK i Lemvig
(ny ungdomsgruppe). Danne et forum med deltagelse af
forskellige trosretninger. Iben til stede på biblioteket en
gang om ugen – tilgængelighed for de unge (fortrolig).
Livsvandring i april, nye sogne har meldt sig til.
Status på graversamarbejdet? Det går fremad – kontrakt og
samarbejdsvilkår er udarbejdet i fællesskab med
provstikonsulent.
Status på dækning af overlap af uddannelsesforløb?
Tidsregistrering for alle medarbejdere – status?
Medarbejderne har aftalt kalenderregistrering går fra april
til april, så afspadsering og lign. nemmere kan afvikles.
Månedsregistrering afleveres til kontaktperson og formand.
Afvikling af restferie aftales indbyrdes mellem Arne og
Anette.
Status Egholm/Stama truck i Ramme. Stamatruck er byttet
over uden udgifter. Arne kan indkøbe rive til Stama.
Flisegang – orientering ved Karsten og Arne. Indhentes to
tilbud – Poda Hegn og Nørgaard. Eventuelt behov for ekstra
lys. Behov for grundfæstelse pga. bilkørsel / tungere kørsel.
Arne skal indhente tilbud på lys – evt. lys nedfæstet i fliser.
Klargøring til robotterne: Arne hjælper Tommy med at male
en dag, så hjælper Tommy med at flytte sten.
Klargøring til at lave urnegrave, indkøb af fliser og lign.
Afventer indkøb til fliser.
Fremlæggelse af materiale fra lederkursus, billeder til
inspiration. God oplevelse og god kvalitet.
Forslag til kirkesyn 2018 indtil videre for Ramme Kirke –
fremsendt særskilt fil.
Salmebøger – HBMI indkøber 20 stk. nye salmebøger med
navnetræk.
Anette: En-dages kursus i Brandsoft i Herning. 1990 kr.

j

Kontaktperson

Kontrakt med Fjaltring-Trans. Godkendt og underskrives af
formand.

4.

Ajourføring af
kirkegårdsvedtægter

Så de matcher prisliste – menighedsrådets holdning til
forskellige rammer. (husk beslutning om mindelund – og
fremadrettet om sløjfede gravsteder). Kræver et
selvstændigt møde om dette. Arbejdsgruppe: Mie og AnnaMarie.

5.

Opfølgning fra tidligere

møder:
a. Langtidsplanlægning for
Ramme Kirkegård

Hvad skal der ske med de 130 flyttede gravsten?
Annoncering i kirkeblad og større avis om mulighed for at
afhente sten inden for en given periode – se her efter
dagsordenen. Derefter genbruges stenene. Samarbejde
med Lemvig Museum – se ovenfor.
Fotografering kan foretages af lokalarkivet?
Hvad gør vi fremadrettet med mindelund efter provstens
udmelding? Såfremt vi bliver pålagt ikke at opkræve penge,
så vil det fremadrettet kun være de bevaringsværdige
minder, som kan blive opbevaret. Vi bevarer nuværende
fremgangsmåde pt.
Drøftelse af andre gravstedstyper – urnegravsteder. Der
laves et delområde.

b. Fondsstøtte til
aflastningsklokke

Omkostningerne i Ferring, hvor de er i gang med at sætte
klokke ind? Afventer endelig opgørelse.

c.

Se ovenfor.

Kirkeinventar Dybe

d. Lys på Kirke Ramme

Forslag om nedgravede spot (Farsø Kirkegård) – Arne laver
lille film m eksempel. Indhenter tilbud bagefter.

e. Flisegang Ramme, tilbud?

Se ovenfor

Robotplæneklipper

Se ovenfor. Monteres i foråret

6.
7.
8.

Årshjul
Balance 4. kvartal
Møder i 2018

9.

Eventuelt

Ajourført
Intet – Britta ikke til stede
30. januar Fælles MRmøde med medarbejdere i Lomborg:
Afbud: Arne og Anna-Marie;
21. marts MR møde kl. 17.00 i konfirmandstuen – sandwich
serveres. Britta kommer med årsregnskab til godkendelse.
21. marts Fælles MR-møde Lomborg Rom (kun MR) kl.
19.00
22. maj Kirkesyn start Ramme kl. 17.00 – Dybe kl. 18.15 –
Jette og Karsten
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
Forslag om at få efterskolens medielinie til at producere
folderen.

f.

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
Forslag til tekst i kirkeblad, hjemmeside og avis:

Hjemfaldne gravsten
På Ramme Kirkegård står der nord og øst for kirken en række gravsten fra nedlagte gravpladser.
Disse sten kan vi ikke fortsat opbevare, da hjemfaldne gravsten efterhånden vil dække et stort område af kirkegården.
Og vi vil gerne prioritere kirkegården som et sted, hvor folk besøger et eksisterende gravsted/mindested.
Pårørende til afdøde familiemedlemmer på de hjemfaldne sten har nu mulighed for at afhente gravsten inden 1. juni
2018. Efter denne dato vil uafhentede gravsten blive bortskaffet.
Nærmere aftale om afhentning kan rettes til kirkegårdsgraver, Arne Y. Andersen, rammekirke@gmail.com eller
40118715.
Mvh.
Dybe-Ramme Menighedsråd.

