-Menighedsrådsmøde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst.
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Fordeling af høstoffer 2019
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Revisionsprotokol

6.

Orientering
a. Kontaktperson

Godkendt
Godkendt og underskrevet
En vellykket studietur er afholdt fælles med
Dybe Ramme menighedsråd
Der afholdes møde lokalhistorisk arkiv tirsdag
den 15. oktober kl. 16.00, hvor også provsten
deltager. På mødet orienteres der om
menighedsrådets beslutninger omkring
gravminderne på Lomborg og Rom kirkegårde
Der indkom 4257 kroner. Pengene fordeles
ligeligt mellem Spejderne, Aktivitetshuset i
Lemvig samt Sorggruppe for børn og unge.
Revisionsprotokollen blev gennemgået og taget
til efterretning.
a. Bent Pedersen har opsagt sin stilling som
graver ved Lomborg kirke pr. 1. november 2019
og afholder sin restferie inden da. Peter Lund
Jensen er ansat som ny graver i en
tidsbegrænset stilling indtil sommeren 2020
Charlotte Sunesen er vendt tilbage som graver i
Rom efter endt barselsorlov.
Ulla Hahn har opsagt sin stilling som
rengøringshjælp i præstegårdens
tjenestelokaler pr. 1.11. 2019
Provstiets HR- konsulenter har inviteret
provstiets menighedsråd til workshop i Bøvling
den 10.10.
Personalet har deltaget i kursus i Harboøre
under overskriften ”Samtale i Dødens have”.
Kurset har været en positiv oplevelse for alle.
PC, Printer og kopimaskine indkøbes til Lomborg
kirkegård.

b. Kasserer
c. Kirkeværge

b. Intet
c. Der ønskes et skab til graverkontoret på
Lomborg kirkegård. Bevilliget
Der ønskes nye metalrammer til afstivning af
grave i forbindelse med begravelse

Orgelkonsulenten har givet det råd, at der
købes en affugter af god kvalitet for at beskytte
orglet i Rom kirke mod fugtskader.
Hygrometeret i Rom kirke er blevet stjålet. Der
skal indkøbes et nyt.
d. Kirkeudvalg
e. Præstegårdsudvalg

d. Intet
e. Henning træffer snarest aftale med smeden
ang. fjernvarme i præsteboligen

f. Bladudvalg
g. Aktivitetsudvalg

f. Intet
g. Der blev forelagt program for
fællesskabsaftener i foråret 2020.
Forslag om kransekage og champagne efter
gudstjenesten nytårsdag. Vedtaget
Forslag om afholdelse af international dag, evt
Maria bebudelsesdag. Henning træffer aftale
med spejderne herom.

h. Sognepræsten

Der sigtes på en familiegudstjeneste i Lomborg
kirke juleaftensdag kl. 11.00.
Forslag om, at vi sløjfer 9.00-gudstjenesten
både juledag og 2. juledag, da tilslutningen de
senere år har været markant faldende.
Menighedsrådet udtrykte forståelse for den
beslutning.
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Næste møde

13. november kl.19.00
Mødeplan for 2020 blev forelagt og vedtaget

8.

Eventuelt

Spørgsmål om der er indkøbt håndholdt
mikrofon til Lomborg kirke. Henning undersøger
sagen

9.

Lukket punkt.

