Indkaldelse til menighedsrådsmøde d. 15.05. 2018. kl. 19.00
i konfirmandstuen.
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
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Orientering
a) Kontaktperson

Godkendt
Godkendt
Ny persondatalov træder i kraft den 25. maj. MR afventer
nærmere information
a) Alle ansættelseskontrakterne er nu gjort færdige.
Søren Klitgaard har opsagt sin stilling som kirkesanger pr. 1.
august 2018.

b) Kirkeværge

b) Der forelå et tilbud vedr. højtaleranlæg m.v. i Lomborg
kirke. Da beløbet overstiger 25.000 skal der indhentes
yderligere et tilbud.
Der afholdt kirkesyn i Lomborg og Rom kirker. Synsprotokol
samt tilbud på opgaverne vil blive færdiggjort snarest.
Tæppet i Lomborg kirke bør enten udskiftes eller helt
fjernet. Sagen tages op igen senere.

c) Kasserer

c) Kvartalsrapport pr. 31.3 blev gennemgået og taget til
efterretning uden bemærkning.
Udkast til årsbudgettet for 2019 blev gennemgået. Der var
enighed om at der bør afsættes min. 20.000 til ”kirkens liv
vækst” (foredrag, koncerter m.v). Desuden ønskes en
forhøjelse på lønbudgettet svarende til det aktuelle behov.

d) Kirkeudvalg

d) Intet

e) Præstegårdsudvalg

e) Der er afholdt præstegårdssyn. Synsprotokol udarbejdes
snarest og der indhentes tilbud på alle opgaverne.
Olietanken skulle have været sløjfet ved udgangen af 2017.
Der er givet en dispensation i yderligere 2 år, og tanken skal
sløjfes senest 31.12 2019. Forsikringsforholdene undersøges
nærmere.

f) Bladudvalg

f) Omdelingen af kirkebladet er igen lagt i hænderne på
PostNord.

g) Aktivitetsudvalg

g) Der arbejdes med en friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven den 26. august, hvor årets konfirmander
og minikonfirmander bydes velkommen.
International fællesskab afholdes den 16. september. Der
arbejdes videre med detailplanlægningen.

h) Sognepræsten

Præstesekretærens PC er udskiftet. Regningen bør vel
principielt fordeles mellem alle MR i pastoratet. Grete vil
tage dette op med de øvrige ved førstkommende lejlighed.
Da Harboøre kirke p.t er lukket p.g.a ombygning, udlånes
Rom kirke til en vielse den 23. juni.
Provstiets deltagelse på dyrskuet blev drøftet. Vi har
generelt ikke de fornødne ressourcer til at kunne bidrage til
arrangementet.
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Næste møde

16. august kl. 19.00

Eventuelt

Grete orienterede om, at menighedsrådet fremover kun må
yde støtte til lokale formål. Dog er der en aftale om, at
DSUK gerne må modtage støtte fra MR

