Referat af menighedsrådsmøde den 26. august 2021 kl. 19.00
i Konfirmandstuen

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet

3.

Siden sidst

Der er afholdt orienteringsmøde vedr. valg til provstiudvalg,
og Grete gav en orientering om mødets forløb
Ligeledes blev der givet en orientering fra formandsmødet i
provstiet, hvor en lang række emner blev taget op.
Der vil være mulighed for en konsulentrunde i efteråret
2021, og vi har ansøgt provstiet om konsulentbesøg til
besigtigelse af knæfald i Lomborg kirke, som trænger til en
ombeklædning, samt til syn af prædikestolen, hvor
betrækket ligeledes fremstår slidt. Ligeledes er der søgt om
konsulentbesøg i Rom kirke med tanke på etablering af
klokkestol, så den gamle klokke (der p.t står i våbenhuset)
bedre kan komme til sin ret.
Grete meddelte, at hun er indtrådt i en brugergruppe vedr.
præsteansættelser. Gruppen skal kigge på arbejdsgangene
ved præsteansættelse med henblik på en bedre og mere
ensartet procedure.
Menighedsrådet har fra Sorggruppen for børn og unge i
Lemvig modtaget en ansøgning om andel årets høstindsamling. Menighedsrådet vil se velvilligt på det, når
høstindsamlingen skal fordeles

4.

Kirkens liv og vækst – hvilke
erfaringer fra Corona-tiden
kan vi arbejde videre med?

Her har vi igangsat en proces med Dybe Ramme
Menighedsråd med henblik på en fælles drøftelse om
gudstjeneste på fælles møde den 31. august med de to råd
og ansatte ved kirkerne.

5

Orientering
a) Kontaktperson

a)
Der er afholdt medarbejdermøde, hvor Peter Lund Jensen
blev valgt som ny medarbejderrepræsentant til menighedsrådet.
Charlotte Sunesen færdiggør sin uddannelse som graver i
løbet af efteråret.
APV og MU- samtaler er afholdt med indtil videre 4
medarbejdere.

Orientering om påtænkt ansøgning om træfældning ved
Lomborg og Rom Kirker – efter provstesynet. Det drejer sig
om træer omkring diget både mod syd og mod vest på
Lomborg kirkegård, samt et takstræ på Rom kirkegård.
Menighedsrådet godkendte ansøgningen, som snarest
sendes til provsten
b) Kirkeværge

b) Margit orienterede om arbejdet med automatisk ringning
ved Lomborg kirke. Menighedsrådet bemyndigede Margit og
Grete til at arbejde videre med sagen

c) Kasserer

c) Kvartalsrapport pr. 30.juni blev forelagt og taget til
efterretning

d) Kirkeudvalg

d) Intet

e) Præstegårdsudvalg

e) Intet

f) Bladudvalg

f) Der afholdes møde i udvalget den 16. september

g) Aktivitetsudvalg

g) Orientering om konfirmandvelkomst-gudstjeneste i
præstegårdshaven den 29. august.
Høstgudstjeneste afholdes den 26. september, og Grete vil
sammen med Margit være tovholder på den efterfølgende
høstfrokost

6.

h) Medarbejderrepræsentant

h) Intet

i) Sognepræsten

Henning orienterede om at 16 unge mennesker p.t er
indskrevet til næste års konfirmation.
Desuden er 4. klasse på Ramme skole blev indbudt til
minikonfirmandundervisning med opstart den 15.
september. Børnene i 3. klasse vil få indbydelse i januar
2022.

Gennemgang af budget incl.
principper og brugen af
kvartalsrapporter.

Anette Flyvholm deltog i mødet og gennemgik såvel
kvartalsrapporten (jf pkt 5c) som det kommende års
budgetudkast. Drifts- og anlægsrammen for 2022 er blevet
meldt ud, og denne vil blive indarbejdet i det endelige
budget, som skal vedtages medio oktober.
På det kommende budgetsamråd ønsker vi at løfte en debat
om, hvor mange penge der bruges på ”mursten etc” og hvor
mange penge der afsættes til substans. Grete og Conny
deltager i budgetsamrådet.

7.

Kommende møder

31. august kl 16 – 20, Dybe Ramme står for det praktiske
vedrørende kaffe og mad.
7. september Budgetsamråd kl 19.
21. september kl 17 menighedsrådsmøde
21. september kl 19 menighedsmøde

28. september kl 19 fælles menighedsrådsmøde med Dybe Ramme
8.

Eventuelt

Ref. Henning B. Mikkelsen

Intet

