Referat af menighedsrådsmøde d. 27.03. 2018. kl. 19.00
hos Jytte Rønn, Ringkøbingvej 131
Afbud: Henrik Bækgaard Thomsen og Bent Pedersen

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst
Regnskab 2017

Godkendt
Godkendt og underskrevet
Intet
Revisionsprotokollat samt regnskabserklæring blev forelagt.
Regnskab 2017 blev gennemgået og godkendt.
Lomborg-Rom Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11154913,
Regnskab 2017, Afleveret d. 23-03-2018 kl. 10.34
Menighedsrådet vedtog en redegørelse for, hvordan
momsfradragsprocenten bedst udregnes. Der henvises til
notat vedlagt dette referat.

5

Offentligt menighedsmøde

6

Orientering
a) Kontaktperson

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes enten den 10. eller
11. oktober. Der indledes med smørrebrød kl. 19.00. På
mødet skal bl.a. drøftes en sammenlægning af Lomborg og
Rom sogne, så de fremover ses som ét sogn.
a) Regitze Pedersen er ansat i flexjob på Lomborg kirkegård.
Der søges en graverafløser for graverne i Lomborg og Rom.
Der kan påregnes op til 250 timer årligt. Grete vil i første
omgang undersøge om der i 8 sogns pastoratet skulle være
en medarbejder, der vil påtage sig disse ekstra timer.
Orientering om Lock-out varsel med virkning fra 10. april. Vi
afventer nærmere information fra kirkeministeriet inden vi
tager yderligere stilling til, hvordan situationen skal
håndteres hos os.

b) Kirkeværge

b) Intet

c) Kasserer

c) Intet

d) Kirkeudvalg

d) Alterkalken i Rom kirke bringes snarest til reparation

e) Præstegårdsudvalg

e) Der er afsat 25.000 til nyt gulv i soveværelset. Og 40.000
til nye møbler på præstens kontor. Beløbene er incl. moms.
Henning er bemyndiget til at t iværksætte arbejdet i
indeværende år.

f) Bladudvalg

f) Intet

g) Aktivitetsudvalg

g) Fællesskabsaftener i konfirmandstuen er kommet godt i
gang, og der er lagt et program for efteråret. Dybe-Ramme
menighedsråd inviteres med i arbejdet.
I forbindelse med efterårets program blev der bevilliget

3000 kroner til en koncert med bandet ”Gråblå” fra Ålborg.
h) Sognepræsten

h) Der er tilmeldt 24 deltagere til påskemåltidet
skærtorsdag.
Der afholdes konfirmandlejr den 6.-8 april. En lille flok
medhjælpere har været samlet til planlægning.
Store bededags gudstjenesten afholdes sædvanen tro
torsdag den 26. april kl. 19.30. Efter gudstjenesten inviteres
til varme hveder i konfirmandstuen. Anne Marie Olesen er
tovholder på det.

7.

Kirke- og præstegårdssyn

8

Mødekalender 2018

9.
10

Eventuelt

Den 2. maj kl. 15 ved Rom kirke, kl. 16 ved Lomborg kirke
og kl. 17 i præstegården. Hvad det sidste angår, kontakter
Henning præstegårdsudvalgets medlemmer.
15. maj kl. 19.00; 16. august kl. 19.00, 10.el.11 oktober kl.
17.00; 22. november kl. 19.00 og 15. januar kl. 19.00
Intet

