Menighedsrådsmøde onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Afbud: Anne Maria Olesen

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst v/ Grete

Ok
Godkendt
Orientering om udgivelser vedr.
folkekirkens liturgi og ritualer.
Kirkesyn afholdes onsdag den 6.maj
kl.10.00.
Præstegårdssyn afholdes samme
dag. Tidspunkt aftales med Dybe –
Ramme menighedsråd

4

Valg af formand og
næstformand

5

Økonomi. (Bilag)
a) Kvartalsrapport pr.
30.9.2019
b) Budget 2020

6.

Orientering
a. Kontaktperson (Bilag)

Formand: Grete Bækgaard
Thomsen, Næstformand: Anna
Maria
Kvartalsrapport blev forelagt og
taget til efterretning.
Det endelige budget 2020 er
godkendt
Lomborg-Rom sogns menighedsråd,
CVR-nr. 11154913, Budget 2020,
endelig budget afleveret d. 04-1120198 11:55
Gitte Dissing er ansat som
rengøringshjælp i præstegården
pr.1.11.
På et møde med lokalhistorisk arkiv
blev der orienteret om, hvordan vi i
fremtiden tænker at håndtere
historiske gravminder på vore
kirkegårde. Lokalhistorisk arkiv
inddrages i processen med at
udpege bevaringsværdige
gravminder.
Kirkegårdsvedtægt for Lomborg og
Rom kirkegård blev behandlet og
indsendes til provstiet.
Retningslinjer for drift af kirkegården med priser o.s.v. blev
forelagt og godkendt – og træder i
kraft pr. 1. januar 2020.

Reetablering af labidarium på Rom
kirkegård blev drøftet. Charlotte
Sunesen inddrages i beslutningen
om, hvordan der skal arbejdes
videre hermed.
b. Kasserer
c. Kirkeværge

b. Intet
c. Der afholdes gravermøde første
tirsdag i hver måned.
Affugter er indkøbt til kirken efter
råd fra orgelkonsulenten.
Hygrometre skal indkøbes til begge
kirker.

d. Kirkeudvalg

d. Intet

e. Præstegårdsudvalg

e. Præsteboligen er blevet tilsluttet
fjernvarme. Oliefyret er fjernet og
olietanken skal afmeldes og fjernes
inden 1. januar 2020.

f. Bladudvalg

f. Intet

g. Aktivitetsudvalget

g. Grete og Jytte er tovholdere på
kaffebord ved julehygge i
præstegården den 11. december.

h. Sognepræsten

h. Forslag om en gudstjenesteworkshop med afsæt i heftet ”Hvem
bestemmer? – om folkekirkens
liturgi”. Emnet bør tages op på
kommende fælles møde med DybeRamme menighedsråd

7

Lukket punkt

Særskilt referat

8.
9

Næste møde
Eventuelt

15. januar.
Henrik meddelte en tak for
blomsterhilsen i forbindelse med
sygdom

