Referat af menighedsrådsmøde d. 26.05. 2020. kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Afbud: Martin Christoffersen.
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Oplæg til Budget 2021
(Herunder opfølgning på
kirke- og præstegårdssyn)

Godkendt
Godkendt og underskrevet
Bordet rundt med kort orientering om arbejdet under
corona-nedlukningen.
Valgbestyrelsen har holdt møde og besluttet at gennemføre
orienterings- og menighedsmøde tirsdag den 9, juni kl.
19.30. Der er indrykket annonce lokalavisen. Bliver vi for
mange i henhold til gældende retningslinjer flyttes mødet til
kirken.
Udkast til budget 2021 blev forelagt. Ved gennemgang blev
bl.a. følgende ønsker nævnt:
a) Penge til abonnementer vedr. digitale kirkegårdskort
b) Budgettet vedr. foredrag m.v. bør sættes op med
henvisning til at det kirkelige indhold prioriteres.
c) Kursusbudgettet vedr. kirkegård forhøjes med 5000
kroner
d) Budget for kurser/efteruddannelse bør ligeledes
forhøjes
e) Udviklingsplan for Lomborg kirkegård
f) Automatisk ringning i Lomborg kirke
Som opfølgning på kirke- og præstegårdssyn blev følgende
nævnt med tanke på budgettet.
a) Kvadrer og understrygning af tegl skal foretages i
både Lomborg og Rom kirke
b) Indvendig pletmaling i Lomborg kirke
c) Lomborg kirkes vinduer trænger til maling
d) Gitter i Rom kirketårns glamhuller
e) Messehagel trænger til reparation eller udskiftning
f) Uldstof på knæfald i Rom kirke er slidt
g) 8 vinduer i præstegården udskiftes
Følgende gemmes til provstesyn i 2021
a) Reparation af revner i korbuen bag alteret
b) Hvordan bør vi opbevare albaer og messehagel i
kirken?
c) Planering af græsareal ved kirkedige mod syd.
d) Overvejelser om nedlægning af kapellet ved
Lomborg kirke
e) OBS ang. indvendig maling af konfirmandstuen
Desuden ansøges om bevilling til fældning af træer samt
nyplantning af paradisæblebuske i forbindelse med
procesplanen for etablering af lapidarium på Rom kirkegård.

Synsprotokoller blev underskrevet med henblik på
arkivering og videre foranstaltning.
5.

Orientering
a. Kontaktperson

a) Svend Jensen er ansat som afløser på Lomborg kirkegård
til og med 31.12. 2020
Katinka Rokkjær Ødegaard er ansat som kirkesanger indtil
udgangen af juli.
Graverstillingen ved Lomborg kirke er opslået ledig med
ansøgningsfrist 27. maj.
Regitze Holm Pedersen er sygemeldt til og med
sommerferien.
Der er truffet aftale med Brandsoft ang. kursus i brug af
kirkegårdssystemet

b. Kirkeværge

b) Der indrykkes annonce i avisen ang. afhentning af
hjemfaldne gravsten.

c. Kasserer
d. Kirkeudvalg
e. Præstegårdsudvalg
f. Bladudvalg

c) Intet nyt
d) Intet nyt
e) Intet nyt
f) Intet nyt

g. Aktivitetsudvalg

g) Udvalget vedr. fællesskabsaftener har planlagt program
for efter 2020 samt foråret 2021

h. Sognepræsten

h) Orientering om konfirmandundervisningen samt om
besparelserne i indeværende år som følge af coronapausen. Det foreslås at de sparede midler bruges til indkøb
af bibler til kommende års konfirmander.
Orientering om minikonfirmandundervisning, som foreslås
udsat til foråret 2021. Det foreslås at
minikonfirmandundervisningen fremadrettet lægges i
foråret
Det foreslås at der indkøbes yderligere 30 eksemplarer af
”100 salmer” – 15 til hver af kirkerne. Anna Marie Olesen
sørger for indkøb, ligesom hun også vil indkøbe 6 eksemplarer af salmebog med stor skrift.
Orientering om ”generationsmødet – de små synger med de
grå”. Da vi måtte aflyse nogle gange p.g.a corona-pausen,
planlægges en samling i august.

6.

Næste møde

7.

Eventuelt

.
Kort budgetmøde afholdes den 9. juni kl. 18.45. Næste
ordinære møde holdes tirsdag den 25. august kl.19.00
Intet

