Menighedsrådsmøde d. 15.01. 2019 kl. 19.00
I konfirmandstuen
Fraværende: Jytte Rønn, Martin Christoffersen og Bent Pedersen
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat –
22.11.2018
Siden sidst
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Kvartalsrapport
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Orientering
a) Kontaktperson

b) Kirkeværge
c) Kassereren
d) Kirkeudvalg
e) Præstegårdsudvalg
f) Bladudvalg
g) Aktivitetsudvalg

h) Sognepræsten

Godkendt
Underskrevet og godkendt
a) Provstiet har arrangeret gratis bustransport til
”Himmelske dage på heden” med opsamling kl. 12.00 fra
Rema 1000 i Lemvig. Tilmelding skal ske til præstegården
inden 16. maj
b) Distriktsforeningen indkalder til den årlige
generalforsamling mandag den 28. januar
Forelå ikke. Behandles på næste i forbindelse med
regnskabet
a) ”Englen” (udskåret i træ) ved Rom kirke bør snarest
fjernes på grund af råd. Frank opfordres til at fælde det og
tage det med.
- Det præciseres at pris for grandækningen skal følge
gældende takstblad.
- Medarbejdermøde 2019 er afholdt.
- Graverens ønske om en infotavle ved velfærdsbygningen
imødekommes. Samtidig bør tavlen på kirkegården udskiftet
med en ny. Takstblad sættes i den ene af tavlerne.
- Graverens ønske om en postkasse ved Lomborg kirke
imødekommes
- Graverens ønske om at gruskanten langs vejen til kirken
omlægges til plæne imødekommes.
- Orglet i Rom kirke lider under temperatursvingningerne i
kirken. Provstiudvalget spørges om det er muligt at få en
orgelkyndig til at rådgive menighedsrådet om, hvad der kan
gøres.
- Ruth Warncke er valgt som ny medarbejderrepræsentant.
b) Intet
c) Intet
d) Intet
e) Gelænder til fortrappen er endnu ikke sat op. Henning
følger op på sagen
f) Intet
g) ”Vi synger julen ind”- arrangementet i december var en
særdeles god oplevelse. Efterfølgende samvær i
præstegården var velbesøgt.
- Det besluttes at Ruth Warncke indtræder i
aktivitetsudvalget.
h) Det foreslås at tillægget ”100 salmer” tages i brug dels
ved gudstjenester, dels ved sangaften i konfirmandstuen.
Henning vil til næste møde indhente pris på sangbøgerne,
hvorefter der tages stilling til om tillægget kan anskaffes i
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Næste møde
Eventuelt

Ref. Henning B. Mikkelsen

indeværende år.
- 23 er tilmeldt nytårskuren i præstegården den 16. januar.
12. marts kl. 19.00
Menighedsrådet drøftede muligt program for det årlige
menighedsmøde, som i år afholdes den 22. august. Sagen
tages op på MR-mødet den 12. marts

