Menighedsrådsmøde d. 1. september 2022 kl. 19.00
hos Mona
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Driftsramme og budgetsamråd 7. september - Hanne og AMA deltager
PU svar vedr. afholdt syn 2022 - godkendt
Ansøgning fra Børn og unge i Sorg
retningslinjer for opsætning af el-ladestandere
Førstehjælp for medarbejdere d. 5. oktober
Punkt og partsindlæg omkring Lemvig Provstis Børnekorsamarbejde
2. AJOURFØRING AF KIRKEGÅRDSKORT 2022
Svar på ansøgning om fældning af 3 træer på Dybe kirkegård
PU svar på henvendelse ang. fremtidig krav om ladestandere på offentlige
parkeringspladser - herunder folkekirkens
10. Samarbejdsaftale til behandling i menighedsrådet – skal offentliggøres på
vores hjemmeside - babysamlesang

Karsten rapporterer fra møde den 24. august – referat udsendt fra provsti.

Evaluering af Åben Klynge arrangement – der var fin søgning til arrangementet.

Dybe kirke er blevet kalket.
Effekter fra loftet er lagt ned ved graverhuset. Træ og blyindfattede
vinduer. Gerne ideer til at anvende det.
Blybeholder med indvendig vask. To låger fra gl. orgel.
Luger er sat i. Behov for afdækning yderligere oppe – skal være
opmærksomhed næste år til kirkesyn.
Ramme er ramt af stor travlhed grundet arbejde på Fjaltring-Trans
Kirkegårde.

C

Kassereren og regnskabsfører

Kvartalsrapport: Første halvår slutter med et underskud på 80.000 kr.
Konsulentydelser på 118.750 kr, som ikke er budgetteret.
EL-udgift er større end tidligere.
Kun legataftaler på 20.000 kr. – Gravstedskapitaler 139.050.
310.000 i ligning til multilæsser og minimaskine – udgift på 321.490.
Lys på kirkerne i vinterhalvåret: pga el-udgifterne så sætter vi kun lys
på ved adventssøndage, koncerter. Besluttes endeligt på næste møde.

D
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Præstegårdsudvalg
Kommunikationsudvalg

F

Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

Regnskabsinstruks:
Gennemgået og underskrevet
Vedtægt for kasserer:
Gennemgået og underskrevet
Intet
Afventer opdatering af hjemmeside.
Infoskærme møde den 15. september – Henning kan ikke deltage.
Udflugt den 10. september
Søndag den 4. september Høstgudstjeneste Dybe – brænde er
ankommet, baller er bestilt, Mona køber kaffe, spejderne laver
aktiviteter, der er styr på kyllinger og bål, Søren kommer og spiller

G

Præsten

H
I

Unge Forum
Medarbejderne

Søndag den 25. september Høstgudstjeneste Ramme (Anette) –
Henning booker skole, AMA laver tale, Mie, Jette og Anna-Marie
pynter – lørdag kl. 10.00, Hanne bestiller mad til 24 personer –
sandwich (Anna-Marie undersøger leverandør). Jette sørger
drikkevarer og porcelæn.
Søndag den 9. oktober: Gudstjeneste for hørehæmmede/tekstet
gudstjeneste – Ramme Kirke -værter for kaffe og frokost bagefter – i
konfirmandstuen – højt belagt smørrebrød – Anna-Marie bestiller til
ca 20 personer.
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 i Ramme Kirke – BUSK –
minikonfirmander er med.
Koncerter:
Tirsdag den 27. september kl. 19.30 i Dybe Kirke – Jette og Mie laver
kaffe
Torsdag den 20. oktober kl. 19.30 i Ramme Kirke – Mie og Hanne laver
kaffe
Mandag den 5. december kl. 19.30 i Ramme Kirke – AMA og Jette
laver kaffe
16 konfirmander, 10 i Ramme – 6 i Lomborg. Kirkeklub kom godt fra
start efter minikonfirmand – og det er også startet op nu 12-17
deltagere. Vil gerne have minikonfirmandopstart i efteråret – og så
fortsætte i foråret i kirkeklub. 12 potentielle 3. kl. elever.
Koncerter i fremtiden nu hvor Chr. Er stoppet. Forespørgsel på et
formaliseret samarbejde.
Ungdomspræstopgaven flytter til nr. nissum.
Arne:
obs på at tjekke regninger – forkert to gange.
Behov for en ny øreclips til teleslynge – ny koster 5.000 kr. Den kan
bestilles.
Digebyggeri – standby ift. Sygemelding i Fjaltring-Trans – overførsel af
100 timer til næste år – Britta sørger for overførsel af anlægsmidler.
Kontakt til blytækker og kalker.

J
4.

Kontaktperson
Årshjul

Der er aftale på vej ift organist – vi betaler løn til Lomborg-Rom, som
afholder alle lønudgifter til organist. OBS ift budget.
Økonomi:
Balance 2. kvartal – Kvartalsrapport se under Kasserer/Regnskabsfører
Regninger skal fremadrettet sendes ud i starten af oktober, så vi
forventeligt kan nå at få pengene ind.
Ferieafvikling efterår – planlægningsmøde i efteråret.
Ferieregistrering udleveret ved Britta.
Medarbejdertidsregistrering – Mie modtager tidsregistrering. Alt ser
fint ud nu.
Ansvarsfordeling ift. Medarbejderjulegaver - Mie
Godkendelse af revisionsprotokol vedr. årsregnskab – sættes på næste
møde 11. oktober kl. 20.00 (efter fælles møde).

5.

Kirkekunst (fast punkt)

Der er sat en skulptur på Ramme Kirke. Karsten går i banken –
arvekonto Ramme.

6.

7.

a.

Renovering og indretning Dybe
/Projekt
Provstikor (jf mails)

Provsten vil gerne deltage i et menighedsrådsmøde omkring den
videre proces. Vi vil gerne invitere ham med på mødet den 27.
oktober alternativt den 24. november.
I forbindelse med det kommende budgetsamråd onsdag den 7.
september, er der udsendt et punkt til jer alle, der skal behandles på
et menighedsrådsmøde og dernæst afgøres på budgetsamrådet
omkring provstiets børnekorarbejde.
Der er udarbejdet et forslag til ny samarbejdsaftale, da
Provstiudvalget opsiger den tidligere, og i et flertal af provstiudvalgets
medlemmer i øvrigt ikke ønsker at anbefale det forelagte. Det
betyder, at hvis provstiudvalgets indstilling følges, stopper
korsamarbejdet.
Derfor har udvalget bag provstikor-samarbejdet fremsendt de
vedhæftede dokumenter til oplysning og for at agitere for at stemme
for den nye samarbejdsaftale.
Ved budgetsamrådet vil der blive givet plads til at begge parters
holdninger kort bliver hørt, inden vi skrider til afstemningen, men det
er naturligvis væsentligt at også disse dokumenter er med i
menighedsrådets vurdering af sagen.
Derefter vil der være afstemning, som vil være vægtet i forhold til
hvert enkelt menighedsråds antal valgte medlemmer. Det er kun
fremmødte menighedsråds stemmer, der tælles med, og der kræves
2/3 af stemmerne for at vedtage en samarbejdsaftale.
Dybe-Ramme Menighedsråd ønsker at korsamarbejdet fortsætter

8.

Eventuelt

13. september FÆLLES MR – Mie sørger for boller mm. Afbud fra
Karsten.
11. oktober FÆLLES MR møde med ansatte kl. 16.00.
Underskrivning af budget.
27. oktober kl. 19.00 hos Jette
Endelig aftale om lys på kirkerne
Endelig godkendelse af budget
Deltagelse af provst ift. Kirkeprojekt i Dybe?
24. november kl. 19.00 hos Hanne

In Mente: Ramme: trykning af folder om kirken; Kirkegårdsvedtægter;

