Menighedsrådsmøde d. 10.11 2020. kl. 19.00
I konfirmandstuen
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst
Kvartalsrapport pr.
30.09.2020

Godkendt
Godkendt og underskrevet
Intet
Kvartalsrapport pr. 30. september blev forelagt og taget til
efterretning
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Evaluering af perioden og
anbefalinger til det videre
arbejde.

Der er blev udtrykt tilfredshed med den gode mødedisciplin,
som sikrer at møderne almindeligvis slutter senest ca.
21.30.
Det opleves som en styrke, at vi har hjulpet hinanden med
opgaverne
Det blev nævnt, at det for et nyt menighedsrådsmedlem
kan være svært at skulle sætte sig ind i alle de mange
opgaver, som et menighedsråd har. Vi må klæde nye
menighedsrådsmedlemmer på til opgaven, og være
opmærksomme på, at der bliver en god overlevering i
rådets funktioner.
Der blev udtrykt glæde over mødet med biskoppen. Den
slags tiltag, hvor vi inspireres i arbejdet, skal vi have flere af.
Der blev udtrykt glæde over godt samarbejde med DybeRamme MR. Ansættelse af HR –konsulenter var en gave til
menighedsrådsarbejdet. Også positivt, at vi har fået
igangsat fællesskabsaftener i konfirmandstuen, ligesom vi
også fik prøvet nogle ting af, som f.eks. international
gudstjeneste og børnekirke
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Orientering
a) Kontaktperson

A. Samarbejdsaftalen med Dybe-Ramme MR om
kirkesangerstillingen er udarbejdet, men blev ikke godkendt
hos juristen. HR-konsulent inddrages derfor i færdiggørelsen
af samarbejdsaftalen.
Der er afholdt møde med graverne om nye arbejdsopgaver
og arbejdsfordeling pr. 1. januar 2021.
Retningslinjerne for pasning af gravsteder m.v. blev forelagt
og godkendt.
Arbejdet med det elektroniske kirkegårdssystem fortsætter
og forventes afsluttet i år. Ansættelsen af Poul Smedsgård
forlænges til medio december for at frigøre graver-timer til
færdiggørelse af indtastning i det elektroniske systemDer bestilles automatisk ringning, så arbejdet kan
igangsættes snarest i 2021

b) Kirkeværge

B. Menighedsrådet er enige om, at der skal opsættes et

gelænder i korbuen i Lomborg kirke, og at vi vil søge
rådgivning m.v. gennem de relevante kanaler.
Arbejdet med reetablering af Lapidarium på Rom kirkegård
skrider godt frem. Der er plantet ny hæk, ligesom der også
er plads i budgettet til ekstra beplantning
c) Kasserer
d) Kirkeudvalg
e) Præstegårdsudvalg
f) Bladudvalg

C. Intet
D. Intet
E. Intet
F. Intet

g) Aktivitetsudvalg

G. Program for fællesskabsaftener 2021 foreligger

h) Sognepræsten

H. Orientering om, hvordan corona-restriktionerne
håndteres ved gudstjenester
Ramme-Hallen er booket til juleaftensgudstjenester fælles
med Dybe og Ramme. Der bør snarest indkalde til et møde,
hvor vi drøfter den praktiske afvikling. Vi forventer at
graverne bistår med forberedelserne samt er til stede ved
gudstjenesten den 24. december
”Vi synger julen ind”-arrangementet den 9. december
flyttes til Rom kirke, hvor der er mere plads. Luciaoptoget
droppes i år på grund af corona-restriktionerne.
Orientering om fagdag for konfirmander, hvor vi besøgte
museet i Jelling
Peter Bjerrum har henvendt sig med tilbud om en koncert i
én af vore kirker i marts 2021. Menighedsrådet besluttede
at afslå tilbuddet, da der ikke findes økonomiske midler til
det i et i forvejen stramt budget.
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Næste møde
Eventuelt

Ref. Henning Bjerg Mikkelsen

19. november – Konstituerende møde
Der blev gjort opmærksom på, at 4 træer i
præstegårdshaven hælder så meget, at de bør fældes.
Martin Christoffersen tilbød at kigge på det snarest.

