Referat af menighedsrådsmøde d. 16.08. 2018. kl. 19.00
i konfirmandstuen.
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst

4

Orientering
a) Kontaktperson

5.

Ok
Godkendt
Omtale af initiativet ”Mød din nabo” – udsendt af stiftets
asyl og migrantarbejde
a) - Søren Ruby er ansat som afløser for graverne på
Lomborg og Rom kirkegårde
- Kirkesangerstillingen opslås ledig pr. 1. oktober. Indtil da
varetager Vivi Bjerg hele stillingen.
- Personalehåndbog ønskes udarbejdet. Der tages kontakt
til Dybe-Ramme menighedsråd om lån af deres til
inspiration

b) Kirkeværge

b) - Nye vaser er indkøbt til Rom kirke.
- Der er indhentet to tilbud vedr. køb af højtaleranlæg,
mikrofoner samt fornyelse af teleslyngeanlæg til Lomborg
kirke. Vi takker ja til tilbuddet fra ”All-Round Music” i Struer,
pris ca. 60.000 incl. moms + udgifter til elektriker og evt.
murer.

c) Kasserer
d) Kirkeudvalg

c) Intet
d) Intet

e) Præstegårdsudvalg

e) Der indkøbes skilte til dørene i præsteboligen. Henning
bestiller. Ligeledes bestilles gelænder til trappeafsatsen ved
indgangen til boligen.
- Der er indhentet to tilbud på møbler til præstens kontor.
Kallesøes Bolighus i Lemvig leverer. Pris ca. 40.000 kroner.
- Nyt kloakdæksel til afløb vest for boligen er bestilt

f) Bladudvalg

f) På grund af den nye persondatalovs skærpede krav kan
navneoplysninger om døbte og viede ikke bringes i blad og
på hjemmeside uden tilsagn fra de pågældende. Henning
arbejder med en standard-erklæring til brug ved samtalerne

g) Aktivitetsudvalg

g) Aktivitetsudvalget vil sammen med rep. fra Dybe og
Ramme menighedsråd mødes for at fordele opgaverne til
friluftsgudstjenesten i præstegårdshaven den 26. august.
- Program for fællesskabsaftener blev forelagt.
- Anna Marie er tovholder på høstfrokosten den 30.
september

h) Sognepræsten

Intet

Ansøgning om tilslutning til
fjernvarme for præstegården
og Lomborg Kirke

Præstebolig samt Lomborg kirke er tilmeldt fjernvarme.
Dog vil vi i- vi provstiet - indkalde provstiets
bygningssagkyndig mhp en vurdering af, hvorvidt det hos os

kan anbefales at overgå til fjernvarme.
6.
7.

Kvartalsrapport pr 20. juni er
vedhæftet i mailen.
Næste møde

8.

Eventuelt

Gennemgået og taget til efterretning
10. oktober kl. 17.00. Desuden fælles menighedsrådsmøde
den 25. september. Fordeling af udgiften til kirkeblad og
hjemmeside drøftes her. Ligeså fælles arrangementer det
kommende år.
Oplysning om graver-vikar bør fremgå af tavlen på Rom
kirkegård.

