Menighedsrådsmøde d. 25. marts 2019 kl. 19.00
hos Anna-Marie – inkl. møde med provsten
1.

Fraværende

ingen

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

underskrevet
ingen

Formanden
- Post

Dyrskue 2019 – referat fra arbejdsgruppe 14032019 – samtidig med Himmelske
Dage. Der opfordres til at melde sig til at bemande standen på dyrskuet. Ikke
umiddelbart ikke nogen der har mulighed.

a

Provstiudvalget har indgået et samarbejde med Magasinet Vestkysten i 2019 om
at skabe bredere information om kirker og kirkelige aktiviteter i provstiets kirker.
Nu er der åbent for tilmeldinger til Landsforeningens årsmøde, som i år afvikles
den 10. – 12. maj 2019 på Hotel Nyborg Strand. Interesserede tilmelder sig selv.
Invitation til kurset ’Få styr på personalepolitikken’ - onsdag den 3. april 2019 kl.
18.00-21.00, Herning. Lukket for tilmelding.
Provstiets hjemmeside indeholder oplysninger fra sogn.dk vedr. gudstjenester og
arrangementer. Det er en samlet service, vi yder for folk udefra (f.eks. turister),
der gerne vil have et overblik over, hvad der sker heromkring. Dels kan man finde
oplysningerne i menuen øverst, hvor der står gudstjener m.v., dels kan man under
de enkelte sogne se oplysninger om sognets gudstjenester og arrangementer.
Provstiet opfordrer til, at I er opmærksomme på, at alle gudstjenester og
arrangementer bliver indtastet, så interesserede kan holde sig opdaterede. Britta
taster ind for os. Henvise til vores hjemmesider.
Provstikonsulenter – opslag af to stillinger – leder og medarbejder med
ansættelse pr. 1. maj 2019.

-

Projekter
- Andet

B

Kirkeværgerne

C

Kassereren og regnskabsfører

Intet
Intet

Mie: Lokalhistorisk arkiv har meldt tilbage, hvad de gerne vil
have bevaret – 9 sten. Mie tager billeder og afleverer dem på
museet. Så sendes det samlet til provsten til godkendelse.
De øvrige sten fjernes i Ramme (ældre end 60 år – ca. 70-80
stk. + yderligere 30 stk.). Dybe skal i gang med processen.
100 kr. tons for knusning.
Tyveri af to projektører på Ramme Kirkegård. Er anmeldt til
politiet. Selvrisikoen er 15.000 kr.
Kristian: Sedummåtter – klargøring til pålægning i efteråret.
Derfor bliver det sort og bart nu.
En del sten fra mindelunden fjernes – og de resterende
lægges ned. Annoncering i omkring tre måneder.
Afventer rensning af loftsareal fra Karsten Bjerg – duerne er
fjernet.
Årsregnskab fremlagt ved Britta. Godkendt med
bemærkninger til regnskabet.
Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68928168,
Regnskab 2018, Afleveret d. 25-03-2018 kl. 22.25
To regninger er ikke betalt i Ramme. Der er sendt to rykkere.
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Nu stilles det i bero – ingen vedligehold fremadrettet. Sker der
ikke renholdelse de næste tre måneder, så fjernes sten.
Præstegårdsudvalg
Fjernvarme er på vej.
Bladudvalg
intet
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg Koncertbudget er reduceret efter aftale
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Præsten
Unge Forum
Medarbejderne

intet
Livsvandring i april – interesse fra Struer Provsti.
Ferieplan – forventes på plads i morgen – både restferie og
sommerferie

J

Kontaktperson

Samarbejdsaftale – orientering om forløb. Aftalen blev
justeret og sendt ind til provstiet – forventes justeret når de
nye HR-konsulenter starter.
Erfamøde på provstiplan 19032019

5.

Kalkning

6.

Snerydning

Der er behov for en gennemgående afrensning i Dybe.
Drøftelse af om vi skal ansøge til budget 2020 – og skal vi
fortsætte med at kalke i år.
Søge om at få renset ned ved kirkesyn. Overføre beløb til
kalkning for i år. Få en uvildig til at lave en vurdering af
tårnets tilstand – og bruge det til at få lavet et overslag til
kirkesyn. Evt. udbudsmateriale.
Fælles udbud af kalkning ved begge kirker.
Halbestyrelsen spørger om, der kan arbejdes med en fælles
løsning af snerydning i weekender og på helligdage.
Det bliver ikke en mulighed.
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7.

Opfølgning:
a. Inventar Dybe – overslag fra
Nationalmuseet

Afventer tilbud fra Dybe Tømrer og Snedker.

b. Drysning i Dybe Kirke

Brev fra Nationalmuseet ang. Drysning i Dybe Kirke – nyt fra
Anettes kontakt til nye samarbejdspartnere? Intet nyt.

c.

Vinduerne skal skiftes, inden rederne bliver bygget. Karsten står for
rengøring. Afventer Karsten. Duer er fjernet.

Duer i tårn, Dybe Kirke

d. Lys ved Kirke Ramme

e. Mobile Pay

f.

Opfølgning, øvrigt

Fra sidste møde:
Mørk plet på stien ved svinget v. urnegravene – kan der sættes lys
på graverbygningen, som lyser op der. Lamperne ved den gamle sti
– kan de flyttes? Omkostninger? Der er kontakt med elektriker –
der flyttes to lamper og indkøbes en ny.
Hanne undersøger hos andre kirker – Nyt? Det skal skrives til
protokols, menighedsrådets medlemmer skal afgive cpr-nummer,
formandens pas, MRs cvr nummer skal indsendes – indsamlinger
kan gøre, at der ikke skal betales gebyr. Det vedtages, at
proceduren igangsættes.

De ukendtes på Ramme Kirkegård – ansøgning til
provstiudvalg . Forventes behandlet 26. marts 2019.

8.

Drøftelse med provsten
OBS første punkt

9.

Eventuelt

”I forbindelse med evt. kommende strukturændringer, og i
den forbindelse evt. reducering af præstestillinger i Lemvig
provsti, har alle chancen for at tænke med.”
Viborg Stift – 4,6 præstestilling skal væk er udgangspunktet
inden de endelige forhandlinger med ministeriet. Lemvig
Provsti er adviseret om, at det vil ramme her. Århus Stift –
her har præsterne ca dobbelt så mange medlemmer som en
præst i Lemvig Provsti – 1600 vs. 2500. I Helsingør Stift har en
præst 4000 sognebørn. Der er en erkendelse af, at en
landpræst har andre opgaver og en anden nærhed end en
bypræst, men det kan ikke blive ved at være argumentet.
Udgangspunktet vil være en løsning over en kortere årrække
evt. med naturlig årgang.
26. marts Fælles MR-møde Lomborg Rom (kun MR) kl. 19.00.
21. maj Kirkesyn start Ramme kl. 17.00 – Dybe kl. 18.15 –
Jette og Karsten. Karsten spørger Bjørn Kaalund.
Anlægskursus 7. maj for gravere, der kommer de fra
Brandsoft og fortæller om digitale kirkegårdskort.
Dybe Kirkegård – der er blevet huller i beplantningen fra
2015. Tilbud på 4500 kr. for at beplante med buske fra
ukendtes til vest.
Ramme Kirke har fået en pult i dag. Mona har indkøbt til 450
kr.
Flytning af den syv-armede lysestage fra alteret? Altertavlen
kommer mere til sin ret.

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

