Menighedsrådsmøde d. 29. november kl. 19.45
hos Karsten Bjerg
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2.
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Fraværende
Protokollen
Meddelelser

a Formanden
- Post
- Projekter
- Andet
b Kirkeværgerne

c Kassereren

d Præstegårdsudvalg
e Bladudvalg

Mona
Underskrevet
Fondsstøtte til aflastningsklokke – afventer omkostningerne
i Ferring, hvor de er i gang med at sætte klokke ind –
opfølgning fra sidste møde.
Status på digemøde med provstiudvalget i september 2017
– Dybe. Vestre dige skal ikke genoprettes nu, ligesom
generel større vedligeholdelse ikke støttes økonomisk.
Punktskred kan laves ved behov.
Vejkirke 2018 – Stadig med i vejkirkefolder ift. Dybe Kirke.

Blytag Dybe: Provstiudvalget gav tilsagn under forudsætning
af at vi ikke selv kunne dække udgiften. Det er provstiets
opfattelse at det er en uforudset udgift – men samtidig
vurderer de at vi har pengene. Ca. 11.000 kr.
Kirkens inventar Dybe: Kristian forsøger at få kontakt til
National Museet, så vi kan komme videre. Overvejelser
omkring også at undersøge mulighederne for at renovere
bænke. Opdatering på inventarets tilstand og overslag på
istandsættelse.
Kirketårn i Dybe – duenet mangler. På til ønske i budget
2019.
Ramme: Urnegrave – Mie og Arne har lavet en løsning med
beplantning bag gravstederne og sten som afgrænsninger.
Flisegang – der skal vælges håndværkere, der kan spørges til
tilbud. Små lamper til at markere stien evt. nedsat i
chaussésten.
Lys på kirken i Ramme – valg af dem, der sænkes ned (Farsø
Kirkegård). Brug af arvepenge til udsmykning. Mie og Arne
arbejder videre med en løsning.
Ekstra opkrævning fra Lemvig vand og spildevand – Britta
laver endnu en opfølgning. Der kommer 37.000 kr. retur –
opgørelse pr. 29. november 2017.
Ønske om et løbende regnskab som fremlægges på hvert
møde fremadrettet.
Dybe - mangler: to vinduer + to bænke, stenskærer, styning
af træer
Ramme – mangler: håndtag + galvanisering af låger, trykning
af folder om kirken, renovering af portaler.
Overvejer at udskifte oliefyr med fjernvarme – udsigt til det
i 2018/2019.
Møde i ottesognspastorat. Fælles stof lagt fast til 2018.
Spejderne i Dybe-Ramme mangler at komme til BUSKgudstjeneste – der mangles en sikring af kontakten mellem
kirkekontoret og spejderne til særlige lejligheder. Der er en
stående invitation, så spejderne skal også selv være

opsøgende ift. det.
f Gudstjeneste/aktivitetsudvalg Forplejning ved kommende arrangementer?
Julelegender - Fortællekoncert i Dybe 6. december kl. 19.30
– AMA indkøb; Karsten og Jette laver kaffe/the
Gospelgudstjeneste Ramme 17. december 19.30. AMA
indkøber – Kaffe og The v Mie og Jette. Plakater – Henning
koordinerer med Mona.
Henning sørger for annonceringer.
1. februar laves spillemandsmesse/kyndelmisse i Ramme
Kirke.
g Præsten
Ikke yderligere
h Unge Forum
Livsvandring med opgaver til konfirmanderne, så de får
ansvar over for opgaven for de yngre deltagere.
i Medarbejderne
Status på graversamarbejdet – fremgang i at få afstemt
forventningerne. Aftale om at bruge noget af inde-tid i
vinterperioden til at lære flere finesser i Brandsoft, så der
kan arbejdes mere med digitale regninger. Arne har
opgaven med at få noget sat i gang.
Uge 6, uge 8 og uge 10 Anette af sted på obligatorisk
uddannelsesforløb. (de sidste to uger af uddannelsen skal
afvikles i 2019).
Arne afsted på lederuddannelse – tre sammenfald med
Anettes uddannelsesforløb – forslag til dækning?
Anmodning om at Tommy står til rådighed i de uger – det er
MRformand og kontaktperson, som retter henvendelse til
Fjaltring-Trans. Arne sender konkrete datoer til K og M.
Anette afløser de øvrige dage, som Arne er afsted.
Arne har et ønske om at kunne bruge ekstern medhjælper i
spidsbelastningsperioderne. Der er 400 timer til almindelig
timeløn. – Arne får råderet over at bestemme tidsrum for
brug af 200 timer. Det skal primært være til medhjælpertimepris.
Kontrakt med Fjaltring-Trans – Mie aftaler nærmere med
Louis.
Dybe: Legat er udløbet. Henvendelse har været annonceret.
Den udløb 1. januar 2017. Hvis ikke noget resultat med
udgangen af februar 2018, så sløjfes stedet.
Det skal fremadrettet gælde for alle medarbejdere, at de
skal føre timeregnskab. Derfor skal kirkesanger og organist
(som graverne) også fra 1. søndag i advent 2017 føre
regnskab med deres arbejdsopgaver og timeforbrug i det
næste år.
Egholm nr. 2 – er i dårlig stand som snart kræver
vedligeholdelse til ca. 20.000 kr. Der er mulighed for at lave
en byttehandel med en Stama maskine, som kan byttes
næsten lige over. Færre timer og 5 år yngre. Arne skal
besigtige maskinen – og kan der byttes lige over, er der ok
for det.

j
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Kontaktperson
Uforbrugte midler i stiftet fra
præstegårdssalg
Ajourføring af
kirkegårdsvedtægter
Langtidsplanlægning for
Ramme Kirkegård

Ikke yderligere
Status – pengene er mulige at søge frigivet til fliseanlæg i
Ramme.
Så de matcher prisliste – menighedsrådets holdning til
forskellige rammer. UDSAT til næste møde (husk beslutning
om mindelund – og fremadrettet om sløjfede gravsteder).
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 – Anna-Marie.
Derefter destrueres stenene. Henvendelse til museet
omkring en optegnelse - Mie.
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.
Drøftelse af andre gravstedstyper – urnegravsteder. Videre
drøftelse på næste møde

7.
8.

Årshjul
Balance 3. kvartal

9.

Robotplæneklipper

10.

Budget 2018

Udsat til næste møde
De 37.000 kr. som betales tilbage fra Lemvig vand fylder
stadig i denne afrapportering. Varmeafregning Ramme
stemmer – ca 500 kr. tilbage.
Tilbud fra Arne:
Anker Bjerre: 2 stk på to store græsplæner (ingen flytning)
44.875 kr. inkl. Moms (eks. To tilslutningsstik)
JB Motorservice: 32.930 + 7.245 kr. inkl. Moms. (inkl. Gps eks. To tilslutningsstik) – ikke nedrillet. 2017model.
Anmodning om pris med nedrilning.
Arne har opgaven at få elektrikeren til at installere stik. Det
billigste tilbud bestilles.
De 60.000 kr. der var afsat til kalkning af begge kirker i
2018 er slettet.
Der er afsat 400 timer til gravermedhjælper i stedet for
500 timer. Besparelse 20.000 kr.
Der er sparet 10.000 kr. på honorarer ved koncerter.
Der bliver brugt ca. 26.000 kr. her i 2017 og der er efter
besparelsen afsat 35.000 kr. i 2018.
Og til sidst er der sparet 10.000 kr. på kurser og
efteruddannelse. Der er stadig 40.000 kr. på den konto til
efteruddannelse til begge gravere og til
grandækningskursus. Det er ønsker fra bilag 5, som er blevet
bevilget.

11.

Møder i 2018

12.

Eventuelt
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Husk kalender til næste møde

