Referat, Menighedsrådsmøde d. 22. maj kl. 17.00
Kirkesyn start Ramme kl. 17.00> Dybe kl. 18.15 > Jette og Karsten
1.

Fraværende

2.
3.

Protokollen
Meddelelser
a

Formanden
- Post
- Projekter
- Andet

Britta Sunesen
Afbud fra Anna-Marie
Fra de sidste møder, ikke underskrevet
-

-

-

b
c

d
e
f
g
h
i

j
4.

5.

Fra provstikontor: økonomisamtaler vedr. budget 2019 –
Dybe-Ramme 31. maj kl. 21.00. Hanne, Karsten og AMA
Provstikontor – Lemvig Dyrskue, vagtplan
Fra revisor: tiltrædelsesprotokol
Menighedsrådet SKAL foretage en genudpegning
(genautorisation) af de personer , som skal have adgang og
rettigheder til FLØS, dataarkiv m.fl., hvor der kan
behandles persondata. Der er åbnet en webside, hvor alle
menighedsråd skal gennemgå, hvem der for det enkelte
menighedsråd skal have adgang til de it-systemer, hvori
der findes personoplysninger. Udgangspunktet for tildeling
af adgang og rettigheder er i henhold til
databeskyttelsesloven det, at der kun må autoriseres
personer, der er beskæftiget med de formål, hvortil
personoplysninger behandles. Udsat til næste møde
Dataforordningen 2018 generelt. Udsat til næste møde

Flisegang Ramme Kirkegård – resultat af udbudsrunde
– beslutning af indkøb af billigste tilbud på bred gang.
Kirkeværgerne
Bilag med ønsker til budget iflg. kirkesyn
Lemvig Museum kommer ud for at gennemgå gravsten d.
13/6
Kassereren og regnskabsfører Er der hentet VEU godtgørelse og afregnet kørsel (inkl. Midler
fra kompetencefonden) for Anette og Arne?
Balance 1. kvartal 2018
- Britta ikke tilstede, Udsat til næste møde
Præstegårdsudvalg
Syn i foråret, der laves småreparationer
Bladudvalg
Kirkeblad er undervejs, PostNord overtager igen udbringning
Gudstjeneste/aktivitetsudvalg 26/8 friluftgudstjeneste i præstegårdshave med velkomst til
konfirmander
Præsten
International dag/fællesskab d. 16/9
Unge Forum
Går godt, gode møder og arrangementer (livsvandring)
Medarbejderne
Status på ferieplanlægning - sommerferie (husk at sætte
autosvar på mail og telefoner, hvor der henvises til
afløser/formand/kontaktperson)
Gravere har lagt ferieplaner så der altid er én på arbejde.
Kontaktperson
Kirkesyn 2018 (gerne ønsker
Ønsker Ramme:
og priser klar på forhånd og
Ønsker Dybe:
senest den 4. juni)
Se bilag
Opfølgning fra tidligere
møder:

a. Inventar Dybe – overslag fra
Nationalmuseet
b. Fondsstøtte til
aflastningsklokke

Omkostningerne i Ferring, hvor de er i gang med at sætte
klokke ind? Afventer endelig opgørelse.

c.

Forslag om nedgravede spot (Farsø Kirkegård). Indhenter
tilbud bagefter.

Lys på Kirke Ramme

d. Ajourføring af
kirkegårdsvedtægter

e. Folder Ramme Kirke

6.
7.

Årshjul
Møder i 2018

8.

Eventuelt

Så de matcher prisliste – menighedsrådets holdning til
forskellige rammer. (husk beslutning om mindelund – og
fremadrettet om sløjfede gravsteder). Kræver et selvstændigt
møde om dette. Arbejdsgruppe: Mie og Anna-Marie.
Forslag om at få efterskolens medielinie til at producere
folderen. Undersøges efter sommerferien.

Evt. først på senere møde i 2018
5. juni kl. 17.00 Underskrift af bilag 5 til budget, Graverhuset
Ramme
5. september kl. 19.00, Mie
9. oktober kl. 19.00, Hanne
28. november kl. 19.00, Mona

In Mente:

Kirketårn i Dybe – duenet og træværk skal skiftes mangler (afventer erfaring fra Ferring).
Mangler fra tidligere budgetår: Dybe: to vinduer + to bænke, styning af træer (fældes)
Ramme: håndtag, trykning af folder om kirken, renovering af portaler (folder mangler)

