Menighedsrådsmøde d. 3. februar 2022 kl. 19.00
hos Mie
1.

Fraværende

Anna-Marie og Jette

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrives næste gang

Formanden
- Post
- Formandsmøde

Eventuel orientering hvis vi havde deltagelse i fællesmøde omkring
sammenlægning af menighedsråd foranlediget af kystsognene: Ingen
deltagere herfra.

a

-

B

Projekter
- Andet
Kirkeværgerne

C

Kassereren og regnskabsfører

D
E
F

Præstegårdsudvalg
Bladudvalg
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

G

Præsten

H
I

Unge Forum
Medarbejderne

Overforbrug på arkitektoplæg er vendt med provst, som tager det
med til provstiudvalget. Vi afventer svar herfra.
Stormskade i Dybe: tagsten faldet ned.
Ny minilæsser i Ramme.
Dør til Ramme Kirke: Her kommer Arne og Mie med et forslag og
Karsten indhenter priser. Arne går i gang med dige-reparation. Ramme
Kirke kalkes i år, samme firma som sidst.
Tilsendte bilag fra Britta rettes til og underskrives ved næste møde
(bilag til regnskabsinstruks)
Ingen nyheder
Hjemmeside – ny platform er på vej
Fastelavn: Børnegudstjeneste i Ramme Kirke
Aftale med spejderne, om de holder tøndeslagning i hallen som
sædvanligt.
Deltids sygemeldt.
15 minikonfirmander er startet., kommet godt i gang.
Ingen meddelelser
Status på stormskader:
Ramme Kirke: flyvsk gran, et lille knækket træ og lidt væltede gravsten
– er under udbedring – enkelte væltede gravsten afventer at Arne et
tilbage.
Dybe Kirke: skade på kor – tagsten fløjet af.

J

Kontaktperson

4.

Status på projekt renovering
Dybe Kirke

5.

Regnskabsinstruks mv

6.

Lukket punkt.

7.

Eventuelt

Kirsten skal have en kontrakt, er undervejs.
Organist: Der skal findes en løsning efter Christians pensionering. Vi
skal i dialog med de andre MR.
Økonomi og tanker om indretning: Foreløbigt sat i bero, indtil svar fra
Provstiudvalg.
Punkt til de følgende møder: Kirkens liv og vækst. Vi skal have drøftet
igennem, hvad vi gerne vil bruge Dybe Kirke til, og hvordan det kan
lade sig gøre.
Status fra Britta. Aftalen fra november fra er, at Britta udarbejder
materialet og udkast fremlægges på første møde i 2022.
Tilsendte bilag rettes til og underskrives ved næste møde (bilag til
regnskabsinstruks)

Næste møder:
15. marts fælles møde
17. marts mr møde i konfirmandstuen/v Anna-Marie

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

