Menighedsrådsmøde d. 15.01. 2020 kl. 19.00
I konfirmandstuen
Afbud: Henrik Bækgaard Thomsen
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Digitalt kirkegårdskort
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Orientering
a) Kontaktperson

Godkendt
Godkendt og underskrevet
Margrethe Bendtsen tiltræder nyt embede pr. 1. februar
2020, hvorfor der er indkaldt til et møde om den nu ledige
præstestilling i kystsognene. Desuden afholdes visitats i
Ferring søndag den 24. maj.
Gravstederne på Lomborg Kirkegård er blevet gennemgået
med henblik på en ny plan for kirkegården. Planen
indebærer at der er gravpladser, der skal lukkes permanent
samt områder på kirkegården, hvor der ikke længere skal
etableres nye gravsteder. Oversigtskort blev fremlagt.
Kontaktperson og formand bemyndigedes til at arbejde med
systematisering af nyt kirkegårdskort og implementering af
digitalt kirkegårdskort for henholdsvis for Lomborg og Rom
kirkegårde i det omfang, det findes nødvendigt og
hensigtsmæssigt..
A ) Peder Lund Jensen har ansøgt om at komme på
graverkursus (AMU), hvilket menighedsrådet bevilligede
Der afholdes medarbejdermøde torsdag den 23. januar.

b) Kirkeværge

B) Menighedsrådet besluttede efter en konkret
henvendelse, at sløjfede gravsten kan udleveres til
pårørende, såfremt stenen ikke er erklæret
bevaringsværdig. Omkostningerne i forbindelse med
hjemtagning påhviler alene de pårørende.
I forbindelse med restaurering af kirkegulvet i Lomborg kirke
er gelænderet i korbuen fjernet. Muligheden for at opsætte
nyt gelænder andetsteds i korbuen skal nu undersøges
nærmere.
Ved gennemgang af indgåede legataftaler, erfares det at der
ikke foreligger legataftaler i forhold til 4 gravsteder på
Lomborg kirkegård – og hvor der ikke er kendte pårørende.
Menighedsrådet besluttede, at gravstederne nedlægges
efter fredningstidens ophør, samt at de sten, som er
bevaringsværdige, flyttes til lapidarium.
Ved gennemgang af indgåede aftaler om renholdelse af
gravsteder på Lomborg kirkegård, erfaredes det at der for
nogle gravesteder ikke foreligger en skriftlig aftale om
renholdelse. Pårørende til disse vil modtage et brev med
fortrykt aftale til underskrift. Såfremt aftalen ikke
retureneres, påhviler renholdelsen de pårørende efter

gældende retningslinjer.
Menighedsrådet bevilligede to trådløse printere til graverne
på Lomborg og Rom kirkegårde.
Lokalhistorisk arkiv inviteres til kirkegårdvandring med
henblik på en drøftelse af bevaringsværdige gravsten på
kirkegården. Menighedsrådet foreslår en vandring på
Lomborg kirkegård torsdag den 28. maj kl. 16.00 og på Rom
kirkegård tirsdag den 16. juni.
c) Kassereren
d) Kirkeudvalg
e) Præstegårdsudvalg

c) Intet
d) Intet
e) Olietanken er fjernet og afmeldt pr. 31.12.2019

f) Bladudvalg

f) Henning gav en orientering fra et møde om mulig
opsætning af info-skærme i Lomborg og Ramme. Desuden
blev der på mødet fremsat tanker om samle de trykte
medier i et fælles sogneblad. Menighedsrådet stiller sig
åbent til en fortsat drøftelse heraf, men en endelig
beslutning om deltagelse bør i givet fald træffes på det
fælles menighedsrådsmøde den 17. marts

g) Aktivitetsudvalg

g) Intet

h) Sognepræsten

Kulturprojektet ”Generationsmøde – de små synger med de
grå” indledes tirsdag den 29. januar i Lomborg kirke.
Herefter er der fastsat yderligere 7 datoer i 2020. Projektet
kører som forsøg i 2020 og vil blive evalueret undervejs.
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Næste møde

7.

Eventuelt

Fællesmøde med Dybe-Ramme MR den 17. marts kl. 19.00.
Foruden en drøftelse af kirkebladet, foreslås en drøftelse af
gudstjenestens liturgi med afsæt i det materiale der udsendt
fra stiftet.
Næste menighedsrådsmøde afholdes i konfirmandstuen den
24. marts kl. 19.00
Intet

8.

Lukket punkt

Særskilt referat

Ref. Henning Bjerg Mikkelsen

