Menighedsrådsmøde onsdag den 29. maj 2019 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Afbud. Martin Christoffersen
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Strukturen i Lemvig provsti v/ Provst
Ole Rasmussen
Siden sidst v/ Grete

Godkendt
Godkendt
Drøftelse
Oplæsning af brev, som bekendtgør at vi pr.
22.august 2019 hedder Lomborg-Rom sogn
Samarbejdsaftale vedr. provstibørnekor er
underskrevet og sendt til provstiet
Høring ang. Anvendelsen af arealet over for
Rom kirke. Grete blev bemyndiget til at drøfte
dette med Teknik og Miljø i kommunen
Registreringen af bevaringsværdige gravminder
vil snarest blive fremsendt fra provstikontoret

5

Budget 2020

6.

Orientering
a. Kontaktperson

Brev med invitation til at være med i et
samarbejdsprojekt ”Generationsmøde – de små
synger med de grå”. Henning drøfter dette med
Elin Knudsen (Tante Andante) og tager det med
på næste MR møde
Foreløbig udkast til budget 2020 blev forelagt
og drøftet. Annette Flyvholm vil tilrette
budgettet med vore besparelsesforslag med
henblik på godkendelse senest 15. juni
A ) Retningslinjer for pasning af gravsted samt
vejledende priser blev forelagt og drøftet. Anne
Marie arbejder videre med tilpasning af teksten
Charlotte Sunesen vender tilbage til arbejdet på
Rom kirkegård den 15. august. Det tilstræbes at
hun påbegynder grundkursusforløb for gravere
snarest herefter.

b. Kasserer

B ) Kvartalsrapport pr. 31. marts blev forelagt og
taget til efterretning

c. Kirkeværge

C ) Der er afholdt kirkesyn ved Lomborg og Rom
kirker. Synsprotokol blev forelagt og drøftet
Kirkegulvet i Lomborg kirke repareres primo
januar 2020 med henblik på at tæppet kan
fjernes.
Orgelet i Rom kirke er blevet efterset. Orglet
blev fundet i god stand Vi afventer en skriftelig
rapport fra konsulenten, navnlig med henblik på

gode råd om vedligehold
Der har været indbrud i graverhuset på Rom
kirkegård. Sagen er anmeldt til politiet og bliver
ligeledes anmeldt til forsikringen.
d. Kirkeudvalg

D ) Intet

e. Præstegårdsudvalg

E ) Der er afholdt syn på præsteboligen.
Synsprotokol blev gennemgået og drøftet.

f. Bladudvalg

F ) Intet

g. Aktivitetsudvalg

G) Konfirmandvelkomst og friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven den 1. september

h. Sognepræsten

Der er kommet krav om ” sikker post
forsendelse” fra kirkens hjemmeside.
Implementeringen heraf er sat i værk.
Rom kirke udlånes til andagt m.v. i forbindelse
med pilgrimsvandring lørdag den 17. august.
Det er sognepræsten i Voldhøj kirke i Struer,
som er tovholder på arrangementet.
Vi indgår fra den nye sæson i et samarbejde
med Hove sogn om babysalmesang. Hove sogn
lægger kirkerum og økonomi til, men vi får et
medejerskab til det. Der vil blive udarbejdet
flyers med henblik på uddeling og annoncering
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Næste møde

8.

Eventuelt

Tirsdag den 11. juni kl. 19.00 – 19.30: Et kort
møde, hvor budgettet skal godkendes og
underskrives.
Intet

