Referat af menighedsrådsmøde den 9. november 2021 kl. 19.00
i Konfirmandstuen
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet på sidste møde

3.

Siden sidst

Vi har modtaget tilbud på abonnement på kirke.dk, men vi
besluttede at takke nej til tilbuddet.
Grete har været dialog med Anette Flyvholm om timing af
processen vedrørende analyse af budgetsammensætningen.
Der sigtes på et møde herom i april 2022.

4.

Kirkens liv og vækst

5

Orientering
a) Kontaktperson

Vi drøftede hvordan vi fremover bedst afvikler det
lovpligtige offentlige menighedsmøde, og besluttede at
lægge det i forbindelse med kirkefrokost efter en
gudstjeneste søndag formiddag. Det næste offentlige
menighedsmøde afholdes således søndag den 6. februar
2002. Margit og Conny er tovholdere på frokostarrangementet.

a). Charlotte Sunesen har pr. 1.11. d.å afsluttet uddannelsen
som graver.
Graveren i Lomborg har p.t. et par multimaskiner på prøve
med henblik på køb. Der kan eventuelt søges om midler
hertil fra provstiets 5% pulje.
Der skal udarbejdes en udviklingsplan for kirkegården i
Lomborg. Menighedsrådet vil samles på kirkegården torsdag
den 20. januar kl. 15.00 til den første drøftelse, hvorefter
sagen bringes med på det offentlige menighedsmøde den 6.
februar. Der skal snarest indhentes tilbud fra arkitekter
m.h.p. på udarbejdelsen af et projekt.

b) Kirkeværge

b). Der vil snarest blive indhentet tilbud på kalkning af
Lomborg kirke i 2022.

c) Kasserer

Kvartalsrapporten pr. 30/9 blev gennemgået og taget til
efterretning. De bevilligede midler til 8 nye vinduer i
præsteboligen samt til automatisk ringning ved Lomborg
kirke fremgår ikke, idet arbejdet endnu ikke er iværksat.
Margit arbejder videre på det.
Der blev forelagt Vejledende lønblad pr. 1. oktober 2021.

Lemvig Varmeværk har varslet en prisstigning på fjernvarme
pr. 1. januar 2022.
d) Kirkeudvalg

d). Intet nyt

e) Præstegårdsudvalg

e). Intet nyt

f) Bladudvalg

f). Flytning af hjemmesiden til ny platform forventes at koste
10-15.000 kroner + moms. Henning har iværksat arbejdet
med hjemmesiden, og vi vil inden jul modtage link til ny
hjemmeside til høring
Henning udarbejder en plan for det kommende års kirkeblad
med særligt henblik på forsidefotos, hvorefter vi udpeger
én, der vil sørge for de ønskede fotos.

g) Aktivitetsudvalg

g). Margit orienterede om nyt initiativ med
meditationsandagter i Lomborg kirke den sidste onsdag i
hver måned i vinterhalvåret.
Der arbejdes på at finde en musikalsk aktør til ”Vi synger
julen ind” i Lomborg kirke medio december. Efterfølgende er
der julehygge i præstegården.

6.

h) Medarbejderrepræsentant

h). Intet nyt

i) Sognepræsten

i). Henning har udarbejdet tekst til gudstjeneste-guide, som
skal ligge på kirkebænkene. Grete vil sørge for det grafiske,
så den er klar inden 1. søndag i advent.

Kommende møder

18. januar: Menighedsrådsmøde kl. 19
15. marts: Fælles menighedsrådsmøde med Dybe Ramme

7.

Eventuelt

Grete gav en kort orientering fra menighedsrådenes dag,
som blev afholdt på Klimatoriet i Lemvig

Note: Hvis ikke der inden 3 dage er gjort indsigelse eller meddelt bemærkninger til nærværende referat, vil det
blive betragtet som godkendt

Ref. HBM

