Referat af menighedsrådsmøde den 24. marts 2021 kl. 19.00
på Teams
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst
Godkendelse af regnskab,
tidligere fremsendt

Godkendt
Godkendt
Intet
Regnskabet blev gennemgået og godkendt
Lomborg-Rom Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11154913,
Regnskab 2020, Afleveret d. 10-03-2021 12:55
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Orientering
a) Kontaktperson

a) Anne Marie orienterede om følgende:
- Der er aftalt en fordeling ag gudstjenester graverne
imellem, så de på årsbasis har lige mange tjenester.
- Arbejdet med digital kirkegårdskort nærmer sig en
afslutning
- Svend Jensen er vendt tilbage efter endt sygemelding
- Arbejdet med labidarium på Rom kirkegård er færdiggjort.

b) Kirkeværge

b) Martin orienterede om følgende:
- Kirkeklokken Aps samt Thubalka har besigtiget Lomborg
kirketårn- og klokke med henblik på at kunne give et tilbud
på automatisk ringning. Tilbuddene forventes at indløbe
snarest, således at det kan indsendes ti provstiudvalget til
videre foranstaltning.
- Fra mureren afventer vi tilbud samt skitse for, hvordan et
gelænder bedst kan sættes op i korbuen i Lomborg kirke.

c) Kasserer

c) Conny informerede om at indefrosne feriemidler nu er
modtaget til videre ekspedition

d) Kirkeudvalg

d) Intet

e) Præstegårdsudvalg

e) - Fire træer i præstegårdshaven er fældet.
Der ønskes indkøbt en lille flishugger. Det foreslås at ønskes
nævnes i forbindelse med provstesyn den 5. maj.

f) Bladudvalg

f) Så snart det bliver muligt at mødes fysisk, indkaldes
kommunikationsudvalget til en drøftelse af bl.a. bladet.

g) Aktivitetsudvalg

g) Arrangementer i april forventes aflyst på grund af
restriktionerne.

h) Medarbejderrepræsentant

h) Ruth orienterede

i) Sognepræsten

Henning orienterede om påskens gudstjenester samt om
muligheden for at afholde udendørsgudstjeneste. Der var
enighed om, at det endnu er for koldt til den slags, men
muligheden for påskevandring blev nævnt. Den korte frist
gør det imidlertid vanskeligt at få nye arrangementer
planlagt og annonceret.
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Provstesyn den 5. maj

7.

Næste møde den 19. maj

8.

Eventuelt

Ref. Henning Bjerg Mikkelsen

Der skal nedsættes et fælles præstegårdsudvalg i pastoratet.
Grete tager kontakt til de øvrige råd og indkalder til møde.
Desuden vil Grete udarbejde udkast til en vedtægt for
udvalget.
Næste møde afholdes 22. april kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
Fælles menighedsrådsmøde afholdes 21. april kl. 19.00
Der bringes en velkomst-buket til Heidi Røn i Vandborg
præstegård
Anne Marie sørger for indkøb af koralbog til ”100 salmer”,
som skal ligge ved orglet i Rom kirke.

