Referat af menighedsrådsmøde d. 10.10.2017. kl. 19.00
I konfirmandstuen
Fraværende med afbud: Martin Christoffersen

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst

Godkendt
Godkendt
Tilbud om køb af kuglepenne med påtrykt ”Lomborg-Rom
menighedsråd”. Vi køber 50 penne, som gives til MRmedlemmer og medarbejdere.
Evaluering af årets studietur den 16. september, som var en
god og positiv oplevelse.

4.

Kirkens liv og vækst: Skal vi
have flere hverdagsaften´gudstjenester?

Forslaget drøftes i en bredere kreds, dels på
aktivitetsudvalgsmødet den 24. oktober og på
menighedsmøde den 7. november.
Menighedsrådet vedtog, at såfremt månedlige hverdagsaftengudstjenester indføres, skal det ske i en forsøgsperiode
på et år.
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Økonomi
a) Revisionsprotokollat
b) Budget 2018

a) Forelagt og godkendt.
Revisionsprotokollat af 11/9-2017 (side 122-125) vedr.
årsregnskabet 2016 er forelagt og taget til efterretning
b) Årsbudget 2018 forelagt og godkendt.
Budget 2018 godkendt, Lomborg-Rom sognes
menighedsråd, CVR nr. 11154913, Endelig budget afleveret
d. 10-10-2017 09:51
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Fordeling af Høstoffer

7.

Offentligt menighedsmøde
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Overvejelser i forhold til
menighedsrådets fremtidige
status – op til næste
menighedsrådsvalg
Orientering
a) Kontaktperson

9.

Menighedsrådet besluttede at give en julegave for 100-150
kroner til hver af de ansatte i indeværende periode.
Der indkom 4631, 50 ved høstgudstjenesten.
Pengene fordeles mellem De grønne pigespejdere og KFUM
Spejderne i Lomborg-Rom, Sorggruppe for børn og unge
samt Aktivitetshuset i Lemvig.
Afholdes den 7. november kl. 19.30. Mødet annonceres fra
prædikestolen de foregående to søndage. Desuden ved
opslag på hjemmesiden
Ved næste menighedsrådsvalg ønsker vi ét menighedsråd i
Lomborg-Rom sogn. Grete undersøger proceduren for,
hvordan vi gør den slags
a) Kirkesangerne har lavet APV og melder om en til tider
ubehagelig luftfugtighed i Rom kirke. Vi er tilrådet at holde
en minimumtemperatur i kirken på 10 grader, hvilket vi vil
følge i en periode, hvorefter der vurderes på ny
Peter Lund Jensen er ansat som graverafløser pr. 1.10.
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b) Kirkeværge

b) Orientering om småreparationer i kirkerne.
Træet på P- pladsen ved Rom kirke skal fældes snarest, da
det er angrebet af tøndersvamp. Egetræer inden for diget er
ligeledes ”døde” og skal fældes.

c) Kasserer

c) Intet

d) Kirkeudvalg

d) Intet

e) Præstegårdsudvalg

e) Menighedsrådet ønsker præsteboligen tilsluttet
fjernvarmen, når den forventes at komme til Lomborg i
2018

f) Bladudvalg

Der indkaldes til fælles bladudvalgsmøde i de 8 sogne
snarest.
MR drøftede udgiften til løbende opdatering af
hjemmeside. MR besluttede at lade trykkeriet varetage
Webmasterfunktionen fortsat.

g) Aktivitetsudvalg

Reformationsgudstjeneste den 26. okt. Vi sørger for kaffe og
småkager

h) Sognepræsten

Tanker om julens gudstjenester, hvor vi kun vil have én
gudstjeneste i pastoratet 2. juledag og julesøndag.

Eventuelt

Intet

Ref: HBM

