Referat af menighedsrådsmøde d. 22.08. 2019 kl. 17.00
I konfirmandstuen
Afbud: Henrik Bækgaard Thomsen
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst

Godkendt
Godkendt og underskrevet
Der forelå indbydelse til menighedsrådets studietur den 28.
september
Medarbejdermøde den 17. september foreslås udsat til
foråret, hvor biskoppen har mulighed for at deltage. Grete
kontakter Dybe-Ramme menighedsråd herom.
SICOM har rettet henvendelse om frekvensomlægning, som
bevirker at den trådløse mikrofon i Rom kirke ikke kan
benyttes efter 1. april 2020. SICOM har fremsendt tilbud på
opdatering af udstyret. Menighedsrådet besluttede at tage
imod tilbuddet.
Ved samme lejlighed forelå tilbud på montering af kontroltryk på alter og prædikestol i Lomborg kirke. Menighedsrådet besluttede at tage imod tilbuddet.
Ligeledes forelå tilbud på kindmikrofon til Rom kirke.
Menighedsrådet besluttede at tage imod tilbuddet.
Flere i menigheden har givet udtryk for at lydforholdene i
Lomborg kirke ikke er optimale efter opsætning af højtalerog mikrofonanlæg. Henning vil følge op på sagen og tage
kontakt til leverandør.

4.

Kvartalsrapport (Bilag)

5

”Generationsmøde – De små
synger med de grå” – i
samarbejde med Tante
Andante Huset
(Bilag følger)

6

Orientering
a) Kontaktperson

Kvartalsrapport pr. 30. juni blev forelagt og gennemgået.
Menighedsrådet tog rapporten til efterretning
Menighedsrådet behandlede en invitation fra Tante Andante
huset (TAH) i Lemvig om at være samarbejdspartner i et
projekt, hvor sognets dagplejer og vuggestue synger
sammen med ældre borgere. Generationsmødet foregår i
kirkerummet 6-8 gange om året. Menighedsrådet
besluttede at takke ja til invitationen. Samtidig blev det
besluttet at spørge Dybe-Ramme menighedsråd om at gå
med i projektet. Beslutningen er betinget af, at TAH får
tildelt midler fra Kulturaftalen 2020-2023.
a. Charlotte Sunesen er blevet sygemeldt på ubestemt tid.
Peder Jensen får derfor forlænget sin ansættelse som
graver-vikar på Rom kirkegård
Ny arbejdsplan for graveren på Lomborg kirkegård er så
småt faldet på plads. Håndteringen af hjemfaldne gravsten
samt de bevaringsværdige gravminder og deres historik blev
drøftet.

Kirkegårdskonsulenten har foreslået, at vi får lavet en
udviklingsplan for Lomborg kirkegård. Menighedsrådet
besluttede at ansøge provstiet herom i 2020 med henblik på
realisering i 2021.
b) Kirkeværge

b. Nye fliser fra kirkedør til velfærdsbygningen forventes
anlagt i efteråret 2019.

c) Kassereren

c. Intet

d) Kirkeudvalg

d. Intet

e) Præstegårdsudvalg

e. Træet i gårdspladsen trænger til beskæring. Henning
tager kontakt til Kurts planteskole.

f) Bladudvalg

f. Postnord udleverer ikke længere adresser til brug for
omdeling af kirkeblade. Trykkeriet ser sig derfor nødsaget til
at købe sig til adresse-opdateringerne andetsteds fra,
hvorved vi pålægges en årlig omkostning på 850 kroner.
Menighedsrådet tog dette til efterretning

g) Aktivitetsudvalg

g. Program for fællesskabsaftener blev forelagt.
Der afholdes konfirmandvelkomst i præstegårdshaven den
1. september samt høstgudstjeneste med efterfølgende
frokost søndag den 22. september. Grete og Anna Marie
påtog sig at være tovholdere på høstfrokosten.

h) Sognepræsten

Folder om babysalmesang i Hove kirke blev forelagt.
Folderen bliver uddelt i forbindelse med dåbssamtaler.
Der arbejdes i folkekirken p.t. med gudstjenestens liturgi
samt ritualer for dåb og nadver. Menighedsrådene
opfordres til at tage del i debatten og evt. indsende tanker
og nye forslag. Henning foreslog at gøre det til samtaleemne
på et kommende fælles møde med Dybe-Ramme
menighedsråd
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Næste møde
Eventuelt

Ref. Henning Bjerg Mikkelsen

8. oktober kl. 19.00
Anna Marie Andersen orienterede fra mødet med provstiets
nye HR konsulenter

