Menighedsrådsmøde d. 28. november kl. 19.00
hos Mona
1.

Fraværende

Hanne, Karsten, Kristian, Arne

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrevet på sidste møde

a

Formanden
- Post

•

•
•

•

b

c
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f

- Projekter
- Andet
Kirkeværgerne

•

Vejkirkefolder v. Kirkefondet – deadline 18. december:
Prisen for at deltage i 2019 er igen i år kr. 1.600,- + moms, i
alt kr. 2.000,- for omtale af én kirke. Dette beløb dækker
udgifterne til redigering, layout, trykning og distribution til
biblioteker, turistbureauer, campingpladser etc. Brochuren
udkommer omkring 1. april 2019
Vejkirkefolder bestilles igen af AMA
Lemvig Velgørenhedsselskab – ansøgning om støtte til årets
julehjælp
Del af høstoffer er sendt afsted
Folkekirkens Nødhjælp – opfordring til at deltage i
sogneindsamling – 12 indsamlere i vores sogne.
Det vil give god mening, men det kræver en koordinator,
som kan styre det. Søndag den 10. marts 2019. Mie prøver at
høre om spejderne kan være koordinator og vil deltage i
indsamlingen.
Julegudstjeneste for udviklingshæmmede – orientering om
mulighed 8. december.
Graverne opsætter invitation i ”kasserne”
Opfordring til at støtte Y’s Mens projekter via Lemvigkredsen

Ros til Ramme Kirkegård – flot med den nye sti –
helhedsbilledet med både lys, skærver osv.
Flisebelægning – der har været fejl i beregningen af antal
fliser – der er foreslået halv skade – er det ok? Karsten må
følge op inden nytår og ejerskifte hos Podahegn.
Der mangler dørhåndtag til Ramme Kirke. Mie og Mona har
udvalgt – opgaven ligger hos Karsten.
Kassereren og regnskabsfører Hanne fraværende
Præstegårdsudvalg
Afventer fjernvarmeafgørelse. Der er en nedgravet olietank,
som skal være fjernet med udgangen af 2019. Eventuelt
mulighed for dispensation frem til fjernvarme. Rep. af tag
over konfirmandstue.
Bladudvalg
Næste kirkeblad på vej medio december
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg OBS våbenhuskaffe til julekoncert 5. december i Dybe Kirke –
Jette og AMA. Småkager og slik
Koncert i Ramme Kirke den 11. december kl. 19.30 – ingen
forplejning.
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Præsten

h

Unge Forum

Nytårsdag kl. 14.00 – Ramme: kransekage og champagne. 40
stykker kransekage, glas, asti spumante 5 flasker, sodavand.
Mie har opgaven.
Ved hvert møde er der en gæst på besøg – sidst omkring

i
j
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4.
5.

Medarbejderne
Kontaktperson
Konstituering
Valg af formand (1 år)
Valg af næstformand (1 år)
Valg af Kasserer (1 år)
Valg af sekretær (1 år)
Valg af underskriftsberettiget
(1 år)
Valg af kontaktperson (1 år)
Valg af bygningskyndig (1 år)
Valg af Kirkeværger (1 år)

Valg af valgbestyrelse (1 år)
Valg til stående udvalg
Præstegårdsudvalg
Bladudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg
Unge Forum
Studieudvalget
De ukendtes på Ramme
Kirkegård
Opfølgning:
a. Inventar Dybe – overslag fra
Nationalmuseet
b. Drysning i Dybe Kirke

udsatte unge, fra Ungdomsgården.
Lørdag den 6. april – livsvandring med konfirmanderne
Graversamarbejdet fungerer rigtig godt.
Plan er på vej omkring medarbejdermøde og MUS
Karsten Bjerg foreslået – enstemmigt vedtaget
Anna-Marie KDA forslået – enstemmigt vedtaget
Hanne Koustrup foreslået – enstemmigt vedtaget
Anna-Marie KDA forslået – enstemmigt vedtaget
Karsten Bjerg foreslået – enstemmigt vedtaget
Hanne Koustrup foreslået – enstemmigt vedtaget
Mie Hoornenborg foreslået – enstemmigt vedtaget
Bjørn Kaalund
Kristian L. Jensen, Dybe Kirke
Mie Hoornenborg, Ramme Kirke
Karsten Bjerg, Anna-Marie KDA
Hanne Koustrup
Hanne Koustrup (1.), Mona Røn (2.)
Chr. Risgaard, Mona Røn
Jette Bjerg
Jette Bjerg, Mona Røn
Arne har lavet udkast til ”De ukendtes” med nummerering af
pladser. Skal der høres ved provstiet?
Intet nyt
Brev fra Nationalmuseet ang. Drysning i Dybe Kirke
Arbejdet skal beskrives og godkendes af stiftet og udføres af konservator
med erfaring i restaurering af kalkmalerier.

Det skal tænkes ind i løbende budget – undersøge fra
Nationalmuseet side, hvor hurtigt det skal gå – og få fagpersonale
til at kigge på, hvornår det er bedst at lave (årstid).
Anette har taget kontakt til nye samarbejdspartnere – Trampedach
er gået på pension.

c.

Duer i tårn, Dybe Kirke

Der er endnu ikke sket noget.

d. Lys på Kirke Ramme

OBS. På Voldervej – klage over en af projektørerne fra
Ramme Kirke blænder

e. Lyd i Dybe Kirke

Christian har endnu ikke demonstreret sit udstyr. Sicom vil
gerne mødes i uge 4 – Anette og Jette aftaler nærmere

f.

Hanne ikke til stede

Mobile Pay

g. Opfølgning, øvrigt

Synsprotokol – fundet og fremsendes efter underskrift af
Karsten
Opfølgning fra sidste møde:

OBS Databehandleraftale Brandsoft – databehandleraftale
mangler. Anette tjekker med Brandsoft.
Opfølgning på godkendelse af samarbejdsaftaler – Jette fra
provstiet har sendt den nyeste udgave – men har ikke en med
underskrifter. Hvem har den? Prøveåret er udløbet – og der
skal laves en ny varig aftale (opdatering af eksisterende
samarbejdsaftale). Mie og Karsten arrangerer møde snarest
med Asger fra Fjaltring.
Graversamarbejde samt organistsamarbejde.
6.

7.

Møder i 2019

Eventuelt

In Mente:

Ramme: trykning af folder om kirken

Julegaver til medarbejdere – Mie arrangerer julegaverne.
Husk generalforsamling i Distriktsforeningen 28. januar 2019
– tilmelding inden 28. december.
7. februar hos Jette
25. marts hos AMA - årsregnskab.
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
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
Næste møde:
Optryk af folder om Dybe Kirke
Frydenlund – Moderne glaskunst i Danske kirker – her er
Dybe Kirke med omkring glaskunsten. Eventuelt en mulighed
for at købe bogen?
Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp
Fastelavnsproblematik – de vil ikke flytte pladespil. Hvor
finder vi plads til så mange mennesker – efterskolen? Hvad
betyder det, at der skal køres?

