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Nørlem
Sogn
Menighedsrådet
Referat af Menighedsrådsmøde onsdag d. 7. marts 2018 kl. 17.00 i Nørlem Sognegård.
1. Mødet åbnes ved formanden
2. Valg af ordstyrer
Jørn Sand Tofting valgt
3. Godkendelse af dagsorden
Ny dagsorden som skal afprøves
4. Referat fra sidste møde
Vi beslutter at referatet først skrives under ved næste møde
5. Formanden meddeler og orienterer om nyt siden sidste møde igennem DAP´en.
Takkebrev fra Velgørenhedsselskabet og KFUM/K
Orientering om bilag ang Kørselsgodtgørelse
Dap’en gennemgået – sådan gør vi fremover
6. Økonomi
a. Regnskabsfører ved Anette Flyvholm som gennemgår årsregnskabet. Årsregnskabet
underskrives. Overskud på 5434,85 kr.
b. Vikarbudget 2018 – budgettet skal ikke kun dække organist men alle ansatte
c. Budget til koncerter – undersøges til næste møde
d. Budget til nodebøger, beklædning etc. Intet til referat
e. Revisionsprotokulat – Formanden orienterede om dette i forbindelse med vi har fået ny
revisor
f. Jørn kontakter provstiet angående tabt arbejdsfortjeneste og kørsel
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7. Nyt fra Sognepræsten
a. Nyt fra Provstiudvalget - Intet nyt var syg til sidste møde – referat
b. Kyndelmisse - fint arrangement med 200 deltagere - gode konfirmander - kor
c. Konfirmandtur til Viborg - Fin tur - dog var gudstjenesten i Viborg ikke så spændende og
maden på Bowl'n fun er ikke så rar måske skulle vi som Lemvig tage konfirmanderne et
andet sted hen og spise – teaterforestilling god
d. Teater samme aften - en god oplevelse for både konfirmander og forældre - dog for meget
på en dag men det var også fordi vi blev "bondefanget" - næste års forestilling afholdes
sammen med Lemvig på Gymnasiet i November
e. Sogneaften 22/2 - En meget fin aften - har fået mange positive tilkendegivelser - kunne det
blive en tilbagevendende begivenhed – tages op i aktivitetsudvalget
f. Indsamling til folkekirkensnødhjælp d.11/3 - Ole Margon mangler stadig lidt folk men han
kommer til konfirmanderne i morgen

8. Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
a. Babysalmesang
Vi sætter skibet i søen efter sommerferien med organisten, gravermedhjælperen og Ruth Mæng
Rådet sætter økonomi af til det
9. Medarbejderrepræsentanten orienterer om stort og småt
Special-Entreprenøren har 25 års jubilæum – Vi sender gave
Der arbejdes på Mobile-pay
10. Kontaktperson med nyheder siden sidst
a. Afklaring af personaletimer
Kontaktpersonen orienterede
11. Kirkeværge samt stående udvalg
a. Renovering af kirken
Formanden for stående udvalg orienterede om besøg fra arkitektfirmaet og stiftets bygningskonsulent
Møde med stiftets byggesagkyndige 14.3

b. Salmebogs hylde : 1550 + moms er bevilget
c. Nye garderinger i 1. Manual: 7870 + moms bevilges
d. Mixturg2-3 ændret i sammensætningen: 44890 + moms - synsudsættes
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e. Opsamling på IT, Robot, teleslynge sognegård (Sg) og kirke, Varmestyring og vaskemaskine i
Sg.
It virker nu som det skal – vi mangler stadig fiber – den kommer når frosten er af jorden
Robotplæneklipper kommer når græsset skal klippes
Varmestyring kommer inden for de næste 14 dage
Teleslynge i kirken skiftet
Teleslynge i sognegården bliver repareret/skiftet snarest
Ny vaskemaskine i sognegården
Den ny kirkegårdsvedtægt sendes rundt til orientering

12. Aktivitetsudvalg
a. Påskemåltid - - Jens-Kristian steger lam - Ruth, Else Marie og Bjørn og Kisser
13. Informationsudvalg
a. Hjemmeside/Sociale medier – Udsat til næste møde
14. Ekskursionsvalg
a. Udsat til næste møde
15. Næste møde 12. april 2018
16. Eventuel

Referent Bettina Reese Tonnesen

