Menighedsrådsmøde d. 17. marts 2022 kl. 19.00
Konfirmandstuen v Anna-Marie
1.

Fraværende

Hanne, Britta

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrives næste møde
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-
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Projekter
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- Andet
Kirkeværgerne

C

Kassereren og regnskabsfører

D

Præstegårdsudvalg

E

Bladudvalg

F
G

Gudstjeneste/aktivitetsudvalg
Præsten

H

Unge Forum

Indsamlinger – Ukraine – I den næste periode nævnes det ift
kirkeindsamlingsbøssen – og så sender vi det i forbindelse
med påske via Folkekirkens nødhjælp.
Erfa-møder
Konfirmationsstipendier
Lemvig synger sammen 5. maj – lokale arrangementer med
provstikoret?
Provstiudvalget har ingen bemærkninger til
sognegrænseændring mellem Ramme og Dybe Sogne
første ajourføring af kirkegårdskort 2022
Skabelon til kirkegårdsvedtægter

Overforbrug på arkitektoplæg er vendt med provst, som tager det
med til provstiudvalget. Vi afventer svar herfra – evt. fra
provstiudvalgsmøde den 29. marts.
Arne er gået i gang med digearbejde – det ser godt ud.
Afventer tagrende og rep. Af tag.
Britta: Deltage i analyse af de økonomiske aspekter ift kan og skal
opgaver. Tydeliggøre udhulningen af mulighederne for at skabe liv.
Sammenligning af de seneste år. Hvilke ting bruger vi ikke penge på
(f.eks. kaffe og forplejning til MR møder).
Der skal aftales møder med Britta, Karsten, Hanne sammen med
Lomborg-Rom.
Britta kommer med regnskab på ekstraordinært møde:
30. marts kl. 16.00 i konfirmandstuen
Fire ubetalte regninger i Ramme – der er udsendt rykkere.
Vi har ikke betalt en del af udflugten for 2021, så vi får en ekstra udgift
i 2022.
Nye vinduer i præstegården – indvendigt i gården. Præstegårdssyn
samtidig med kirkegårdssyn 4. maj.
Hjemmeside skal bygges op på ny platform. 24. marts møde omkring
at lægge indlæg på ny fælles hjemmeside Ramme-Lomborg.
Koncertplan for sommeren i Dybe. Gospel i Ramme 5. december.
Sommerfolder – mulighed for at lægge et lille videoklip ind – på
tirsdag i Dybe kl. 14.00 og i Ramme derefter.
Vivi og Margit forslår små pilgrimsvandringer – et
sommerpilgramsvandring.
Forespørgsel på om minikonfirmand kan fortsætte som f.eks. klub evt.
med deltagelse af 4. klasse. Der skal frivillige kræfter til for at det kan
fortsætte efter påske. Afsøger mulighederne i Børnetjenesten – skal vi
købe abonnement – Henning undersøger nærmere.
De små synger med de grå – er en stor succes.
Intet nyt

I

Medarbejderne

Indbydelse til kursus for personale – opfølgning på samtaler i sognets
haver v Dan Månsson. Harboøre – til alle kirkens personalegrupper –
den 19. maj. Opfordring til at tage med fra menighedsrådets side –
400 kr. pr. person.
Uge 30 skal koordineres ift. graverne og tjeneste. Annette sender liste
til Henning 8har også ferie uge 30) – måske ingen tjeneste i DybeRamme.
Udfordring med fejl i avisens annoncering af gudstjenestelister.

4.

J

Kontaktperson
Status på projekt renovering
Dybe Kirke

5.

Regnskabsinstruks mv

Der er afholdt MUS. Opmærksomhed på fysisk APV
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.
Cafémiljø ift sommerkoncerter. Bænke og løse stole. Bænke der har
vendbare ryglæn. Plads til kister. Caféaftner, samtaleaftner, koncerter
– målrettet voksent publikum. Prædikestolen ned i niveau. Gulv i et
niveau. Café-koncert op mod koret. De øverste bænke flytbare. Løse
stole roder?
Færdiggørelse fra sidste møde: Færdiggøres på mødet den 30. marts.
Mie tager det med.
Udkast til bilag til regnskabsinstruks.
Først kommer selve regnskabsinstruksen og fra side 12 begynder selve bilaget, der vedrører
Dybe-Ramme menighedsråd.
Vil I kigge den godt igennem og rette, tilføje eller slette, hvis der er brug for det.
Der er et par sider til sidst med legater og noget om tilbud og beløbsgrænser. Det har jeg ikke
udfyldt. Håber, I selv vil udfylde dem.
Jeg vedhæfter også vedtægt for valgt kasserer. Den skal også underskrives og vedlægges bilaget
til regnskabsinstruks.
Bilag til regnskabsinstruksen skal jo underskrives af både menighedsråd og ansatte

6.

Lukket punkt.

7.

Eventuelt

De næste møder:
17. maj kl. 17.00 Kirkesyn – Ramme dernæst Dybe kl. 18.00 hos
Karsten.
Kirkeværger og gravere bedes forberede ønsker – og meget gerne
priser.
9. juni kl. 17.00 Fyraftensmøde – graverkontor Ramme
Fællesmøde 13. september – Dybe-Ramme står for forplejning.

Ros til den nye kirkegangsprocedure.
In Mente: Ramme: trykning af folder om kirken; Kirkegårdsvedtægter;

