Referat af menighedsrådsmøde d. 22.11. 2018 kl. 19.00
I konfirmandstuen
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst

Godkendt
Godkendt på sidste møde
a) Der ønskes tilladelse til at sammenlægge Lomborg og
Rom sogne til ét sogn kaldet Lomborg Rom sogn.
Menighedsrådet vedtog at fremsende ansøgning herom til
Viborg stift.
b) Ansøgning om støtte til Lemvig velgørenhedsselskab blev
behandlet. Menighedsrådet vedtog at imødekomme
ansøgningen og støtte med 5000 kroner.

4.

Konstituering

5
6

Personalehåndbog
Orientering
a) Kontaktperson

Grete Bækgaard Thomsen genvalgtes som formand. Anne
Maria Olesen genvalgt som næstformand
Blev vedtaget med enkelte rettelser.
a1) Viktoria Futtrup Borg er ansat som kirkesanger pr. 1.11.
a2) Charlotte Sunesens barselsorlov forlænges med 6 uger,
således at hun vender tilbage i august 2019. Peter Lund
Jensen passer Rom kirke og kirkegård indtil da
a3) Vedligeholdelsen af P- pladsen ved Rom kirke varetages
indtil videre af Peter Lund Jensen
a4) Graverafløser Søren Ruby bistod med grandækningen på
Rom kirkegård

b) Kirkeværge

b1) Der installeres højtaleranlæg i Lomborg kirke i perioden
7.-20 januar 2019
b2) Alterkalken i Rom kirke er blevet repareret

c) Kassereren

c) Intet

d) Kirkeudvalg

d) Intet

e) Præstegårdsudvalg

e1) Menighedrådet har modtaget tilbud på 8 nye vinduer til
præsteboligen
e2) Reparation af gulv på det uudnyttede loft er udført.
e3) Opsætning af gelænder ved trappe til præsteboligen
forventes udført i indeværende år.
e4) Fjernvarme forventes etableret primo 2020

f) Bladudvalg

Der ønskes bistand til fotografering ved div arrangementer
og gudstjenester, så vi har et arkiv med fotos af god kvalitet
til blad, hjemmeside og facebook. Grete lovede at bistå ved
juleafslutningen.

g) Aktivitetsudvalg

g1): Anne Maria Olesen er tovholder på juleafslutningen i
præstegården den 13. december
g2) Fællesskabsaftener er i god gænge med 15-20 deltagere
hver gang. Program for foråret 2019 blev forelagt.

h) Sognepræsten

7.

Næste møde

h1). Minikonfirmanderne afsluttede med gudstjeneste og
fællesspisning. God tilslutning fra børn og forældre.
Minikonfirmanderne fik diplom og boggave
h2) Kopimaskinen har fået ny tromle, hvorfor indkøb af ny
maskine kan udsættes. Farvekopimaskine bør dog stå på
ønskesedlen med tanke på kommende budgetlægning
Følgende mødedatoer blev vedtaget:
15. januar kl. 19.00 - 12. marts kl. 19.00 – 29. maj kl. 19.00 –
22. august kl. 17.00 – 8. oktober kl. 19.00
Medarbejdermøde afholdes den 15. januar kl. 16.30
Offentligt menighedsmøde afholdes den 22. august kl.19.00.
Mødet tænkes indledt med et oplæg/ foredrag.

8.

Eventuelt

Intet

