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Nørlem Sogn
Menighedsrådet
Nørlem d. 12. april 2018

Referatet er ikke endelig godkendt af menighedsrådsmedlemmerne.
Endelig godkendelse finder sted på næste møde.
Menighedsrådsmøde torsdag d. 12. april 2018 kl. 17.00 i Nørlem Sognegård.

1. Mødet åbnes ved formanden
2. Valg af ordstyrer
Jørn Sand Tofting
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra mødet d. 7/3 – 2018
Referat godkendt
5. Informationsudvalg.
a. Hjemmeside / Sociale medier ved Erik Sinkbæk
Hjemmesiden gennemgået
6. Formanden meddeler og orienterer om nyt siden sidste møde
a. Nyt fra DAB´en
Gennemgået dap’en
Relevante mails er videresendt til de respektive personer
Mødet angående dyrskue – Birte tager til næste møde
7. Nyt fra Sognepræsten
a. Konfirmationerne d. 5. maj kl. 9.30 og kl. 11.30 og
d. 12. Maj kl. 9.30 og kl. 11.30
b.

Vagter i kirken og Stiernhielm
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5/5 Kisser og Birthe
12/5 Ruth og Jørn

c.Referat fra Kyndelmisseudvalg
Lørdag kl. 17.00 med efterfølgende suppe i 2019

d. Udgifter til musik, iskunstner og annonce
Vi fastsætter 5000,- kr til arrangementet
e. Pinsegudstjeneste i Anlægget
Vi skal ikke stille med personale – kun præst
f. Nyt fra Provstiudvalget
Intet til referat
g. Honorar til byggeudvalgsformand
Der kan ydes honorar på 3750,- kr til en sådan
8.Økonomi
Ingen kvartalsrapport denne gang
Saldo pr 12/4 568.571,71 kr
9. Menighedsliv i Nørlem Sogn
Kirkebladet til sognebåndsløsere bringes ud med fodpost af Else Marie Knudsen
Babysalmesang opstart 4/9 kl 8.30 og 6 uger frem – der skrives lidt i kirkenyt
10. Medarbejderrepræsentanten
a. Mobilepay
Der arbejdes videre
b. Ansøgning ( lejrskole) vedlagt
Der bevilges kopier til program 400 stk
c. andet
Intet til referat
11. Kontaktpersonen med nyheder siden sidst
Intet til referat
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12. Kirkeværge samt stående udvalg
v

a. Kirkegårdsvedtægt

Kirkeværgen ændrer i vedtægten således at der kun står menighedsrådet og ikke
menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen- og øvrige aftalte ændringer
b. Valg af byggeudvalgsformand
Jørn Sand Tofting
d. Renovering af kirken
”Helbredsrapport” på kirken er modtaget fra tegnestuen og videresendt til stiftets
byggesagkyndige – Vi afventer stiftet angående møde med kgl bygningsinspektør og
nationalmuseet.
e. Nyt automatisk ringeanlæg
Vi beslutter at sætte automatisk ringning i værk – Thubalka kontaktes
f. Opsamling på IT, robot, teleslynge i Sognegård og varmestyring
It projekt næsten afsluttet
Robotten er sat i gang
Teleslyngen er repareret
Varmestyring er i gang
g. Kirke – og byggesyn d. 7.maj kl. 16.00
Tømrer og Murer er inviteret
13. Aktivitetsudvalg
Referat fra sidste møde 14/3 kommer
14. Ekskursionsudvalg
a. Udflugt søndag d. 26. August kl. 10.00
b. Invitationer
Intet til referat
15. Næste møde torsdag d. 17. Maj 2018
16. Evt.
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Referent Bettina Reese Tonnesen

