Menighedsrådsmøde d. 2. september 2021 kl. 19.00
hos Mona
1.

Fraværende

Britta, Kristian

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrevet

B

Formanden
- Post

1.

Børn og unge i sorg ansøger om økonomisk støtte gerne fra høstoffer.

2.

Der er på møde den 17. august i Provstiudvalget godkendt skabelon samt
vejledning til Kirkegårdsvedtægter for kirkegårdene i Lemvig provsti – er
sendt til menighedsrådene.
Menighedsrådsdag – Det bæredygtige menighedsråd – 30. oktober 9.3020.00 – den enkelte melder selv til
Forespørgsel om medvirken i brugergruppe vedr. præsteansættelser
(formand)
Off. Budgetsamråd, Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 19.00.
D. 6/9 2021 - ERFA møde kontaktpersoner, Holstebro Sognehus,
Kirkestrædet 9a
D. 4/10 2021 - ERFA møde Kasserer, Holstebro Sognehus, Kirkestrædet 9a
D. 1/11 2021 - ERFA møde Kirkeværge, Holstebro Sognehus, Kirkestrædet 9a
D. 15/11 2021 – ERFA møde Formænd, Holstebro Sognehus, Kirkestrædet
9a
Formandsmøde på tirsdag

3.
4.

-

Formandsmøde

-

Projekter
Andet

5.
6.

7.

B
C

Kirkeværgerne
Kassereren og regnskabsfører

D
E
F

Præstegårdsudvalg
Kommunikationsudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

G

Præsten

H

Unge Forum

I

Medarbejderne

Intet nyt
Det ser fornuftigt ud ift. oplæg til bevillinger for budget 2022. Off.
Budgetmøde 7. september 2021.
Britta har fremsendt kvartalsrapport pr. 30.06.2021. Gennemgået og
godkendt.
Intet nyt
Møde 16. september inkl. Møde med trykkeriet.
Udflugt 23. oktober
5. september Høstgudstjeneste Dybe
12. september Høstgudstjeneste Ramme – Henning booker skole,
AMA laver tale, Mona, Jette og Hanne pynter, Hanne bestiller mad til
30 personer. Jette sørger drikkevarer. AMA sørger for engangsservice.
7. oktober – koncert Dybe – Mie laver kaffe, AMA indkøber småkager
og slik til alle koncerterne (kaffe, the, sukker, fløde)
11. november – koncert Ramme
1. december – koncert Dybe
17 konfirmander startet op – nogenlunde lige delt mellem Ramme og
Lomborg. 4. kl. har tilbud om minikonfirmand her i efteråret.
3. kl. får tilbuddet til foråret.
Ny afløserordning for præster i provstiet. Vi er med i vestklyngen – og
her skal præsterne dække hinanden af ved ferie, sygdom og øvrigt
fravær. Møborg skal hjælpes af de øvrige præster i vestklyngen. Vi har
opretholdt emeritusordningen.
Der arbejdes på at lave en livsvandring rettet mod unge i alderen 1725 år.
Tilbud om førstehjælpskursus - Kursus 1 afholdes d. 14. oktober kl. 12
til 16 i BusinessPark Struer, Fælledvej 17, Struer – Mødelokale 2.
Kursus 2 afholdes d. 17. november kl. 12 til 16 i Kirkehuset, Torvet 10,
Lemvig. Både Annette og Arne har tilmeldt sig.

J
4.

Kontaktperson
Årshjul

Ny samarbejdsaftale skal på plads – afventer svar fra
provstikonsulenter. MUS og GRUS tilbydes til alle her på bagkant af
året – men ellers afholdes de i januar/februar 2022.
Økonomi: Balance 2. kvartal – Kvartalsrapport se under
Kasserer/Regnskabsfører
Ferieafvikling efterår – Mie aftaler med Britta, at vi skal have et
løbende overblik over medarbejdernes ferieafvikling og restferie.
Medarbejdertidsregistrering – Kontaktperson og formand har
overblikket.
Ansvarsfordeling ift. medarbejderjulegaver - Kontaktperson
Godkendelse af revisionsprotokol vedr. årsregnskab – Britta var
fraværende. Ingen revisionsprotokol fremsendt.

5.

Kirkekunst (fast punkt)

Åbning af vindue i Dybe. Drøftelse af fornyelse af alterparti – enkelhed
som ikke tager opmærksomhed fra kalkmalerierne.
Sten til kirkegården i Ramme

6.

Opfølgning:
Inventar Dybe /Projekt

Afventer arkitektens udspil.

7.

Fællesmøde med Lomborg-Rom

31. august fællestemamøde med medarbejderdeltagelse:
• Oplæg om liturgikommissionens arbejde
• Generel drøftelse af gudstjenestens liturgi hos os
Fin aften med gode drøftelser.

8.

Eventuelt

OBS: 30. september kl. 19.00 Fælles MRmøde u medarbejder.
11. oktober kl. 19.00 (Hanne)
25. november kl. 19.00 (Jette)

a.

In Mente: Ramme: trykning af folder om kirken; Kirkegårdsvedtægter; Provstisamarbejdsaftaler og øvrige samarbejder – husk
indarbejdes i bilag 5 i regnskabsinstruksen.

