Menighedsrådsmøde d. 25. november 2021 kl. 19.00
hos Jette Bjerg
1.

Fraværende

Anette

2.
3.

Protokollen
Meddelelser

Underskrevet på sidste møde

a

Formanden
- Post
- Formandsmøde
-

Projekter
- Andet

-

invitation af 2 repræsentanter til fejring af biskop Henrik Stubkjærs 60 års
fødselsdag gudstjeneste og reception 8. januar 13.30-17.00 – tilmeldingsfrist
den 17. december – evt. Jette og Karsten
tak for høstoffer
julehjælp – Lemvig Velgørenhedsselskab
regnskab godkendt af provsti
Provstiudvalgsmøder i 2022:
Tirsdag d. 08.02.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 29.03.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 03.05.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 21.06.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 16.08.22 kl. 14.30
Onsdag d. 07.09.22 kl. 19.00 (budgetsamråd)
Tirsdag d. 13.09.22 kl. 14.30 (budgetmøde)
Tirsdag d. 11.10.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 08.11.22 kl. 14.30
Tirsdag d. 06.12.22 kl. 14.30
Allerede planlagte formandsmøder:
12.01.22 kl. 19.00
24.08.22 kl. 19.00
Allerede planlagt årlig møde med revisor:
Tirsdag d. 20.01.22 kl. 19.00

-

Økonomisamtaler med menighedsrådene:
onsdag d. 18. maj og torsdag d. 19. maj i tidsrummet kl. 16.30 – 22.00
takstblad samt følgebrev til takstblad vedr. kirkegårdstaksterne i 2022.
Coronarestriktioner: fra den 12. november 2021 kl. 6.00 indføres krav om
coronapas ved gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, barnedåb,
begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger, samt for øvrige
menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund.
Kravet om coronapas ved de nævnte aktiviteter gælder for lokaler og
lokaliteter, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over,
og hvortil offentligheden har adgang.
Kravet om coronapas gælder dog ikke, hvis arrangøren sikrer, at der
opholder sig
200 eller færre deltagere i lokalet eller lokalerne samtidig eller
2.000 eller færre deltagere på lokaliteten samtidig.
Dette kan fx sikres ved, at der ikke tilbydes mere end 200/2.000 pladser og
ikke tillades adgang for flere deltagere, at lokalet, lokalerne eller lokaliteten
ikke er indrettet til flere end 200/2.000 deltagere eller ved at foretage
adgangskontrol.
Kravet om coronapas gælder alene for deltagere m.v. Det betyder, at
præsten, kirkefunktionærer og frivillige, der medvirker ved
gudstjeneste/fredagsbønnen m.v., ikke skal tælles med i de 200/2000
personer. Ansatte, frivillige mv. på steder, der er omfattet af krav om
coronapas, opfordres dog til selv at leve op til kravet.

B

Kirkeværgerne

Reneoveringsprojekt mv. v Kristian:
Projektet er færdig fra arkitektens side. Eventuelt præsentation i
december eller januar.
Dybe Kirkegård er færdigdækket. Anette er på kursus i december,
overbygning på graveruddannelse. Tager selv tjenester – Arne afløser
ved begravelser/bisættelser.

C

Kassereren og regnskabsfører

D
E

Præstegårdsudvalg
Bladudvalg

F

Gudstjeneste/aktivitetsudvalg

Vejkirke: åbent i dagtimerne – Arne åbner om morgenen mens Anette
er på kursus. Anette lukker om aftenen.
Ramme Kirke er færdigdækket.
For begge kirker: fremadrettet i hverdagene er alt kirkesølv mv. låst
væk, så det ikke frister.
Britta har fremsendt kvartalsrapport. Hun skriver: bemærkning til
skrivelsen fra provstiet, kan jeg oplyse, at al gæld til SKAT er afregnet
og omkostningerne er med i bogføringen her pr. 30.9.
Kvartalsrapport og bemærkninger er gennemgået og taget til
efterretning.
Intet
Hjemmesiden flytter over til ny platform. Den nye side er under
opbygning. Frivillige fotografer.
Fælles gudstjenesteudvalg har mødtes. Fra første søndag i advent
implementeres de nye tiltag.
Koncert 1. december: Jette og Anna-Marie laver kaffe – AMA sørger
for juleknas, der er indpakket.
Julegudstjenester – menighedsrådsmedlemmerne står for at tjekke
coronapas:
Ramme: Mona og Anna-Marie
Dybe: Karsten og Jette
Henning laver opslag på facebook. Afklarer ift. skoleafslutningen med
Søren – skolens ansvar.
Coronarestriktioner skærpet.
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Præsten
Unge Forum
Medarbejderne

J

Kontaktperson

4.

Samarbejdsaftale

5.

Regnskabsinstruks mv

6.

Lukket punkt.

7.

Eventuelt

Provstikoret er i gang og synger i Lemvig kirke to gange i december.
Intet nyt. Luciaoptog i Lomborg den 15. december.
Intet nyt
Intet nyt
Medarbejdermøder i januar. Mie undersøger mulighederne for at
Kirsten får en medhjælperkontrakt på timebasis.
Samarbejdsaftale gennemgået og godkendt.
Britta udarbejder materialet. Udkast fremlægges på første møde i
januar.
Ift. attestationer af regninger fra Dybe Tømrerforretning skal det være
kasserer samt et af de øvrige MR medlemmer der attesterer for ikke
at risikere inhabilitet fra formandens side.
Beslutninger omkring bestillinger til Dybe Tømrerforretning skal
fremgå af referater, så der sikres habilitet. Ved opgaver over
beløbsgrænsen følges de gældende regler omkring indhentning af
tilbud.
De fire kystsogne vil sammenlægges til et menighedsråd.
Interesserede MRmedlemmer må deltage i mødet den 5. januar 2022.
Mødet afholdes i Vandborg præstegård.

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

