Referat fra menighedsrådsmøde
for Nørlem Sogn
Tirsdag d. 10.marts kl. 17.00-19.00
Afbud fra:
Dagsorden:

Beslutning og ansvarlig for udførelse:

Kaffevært/sang: Else Marie Løgsted
Knudsen
1. Mødet åbnes ved formanden

Der bydes velkommen – også til vores web-master.

2. Valg af ordstyrer

Jørn er valgt.

3. Godkendelse/ændringer af
dagsordenen

Tilføjelse til pkt. 6 og pkt. 11.

4. Godkendelse af referat fra mødet
d. 27. januar 2020

Godkendt.

5. Formanden meddeler og orienterer
om nyt siden sidste møde
a) Formandsmøde d. 28. januar 2020
b) Valg – orienteringsmøde d. 2.april
c) DAPén

6.
a)
b)
c)
d)

Økonomi
Orientering ved kassereren
Kvartalsrapport
Kørselsbemyndigelse
Godkendelse af regnskab

a) Orientering af kasserer, der blev sendt i stedet
for formanden: Orientering om kommende
valg, annoncering og afholdelse samt om
fælles annoncering i bladet ”Vestkysten”.
Deltagelse i dyrskuet blev drøftet og opfordret
til deltagelse af alle MHR.
b) Indbydelse til orienteringsmøde den 2/4-20 kl.
18:30-21:30. Formanden tilmelder 2. Provstiet
laver fællesannoncering.
c) DAP: Der er arkiveret og ryddet op og er ellers
gennemgået siden sidste MHR-møde.

a) På næste møde skal der behandles: Rettelser
til regnskab.
b) Der er ikke kommet en kvartalsrapport –
afventer til næste møde.
c) Dette udarbejdes efter mødet i aften.

d) Årsregnskabet af Nørlem Sogns
Menighedsråd CVR-nr. 91228459, regnskab
2019, afleveret d. 09-03-2020 09:15.

7. Nyt fra sognepræsten
a) Kyndelmisse
b) Vejgudstjenester og fastelavn

8. Menighedsliv i Nørlem kirke og
sogn
a) Kommende arrangementer og hjælp
til disse d. 26. marts og 31. marts
b) Frivillighedslisten

9. Medarbejderrepræsentant
a) Sommer-koncert

10. Kontaktperson
a) Betalt spisepause til personale
b) Kirkediger/APV
c) Engangsvederlag

11. Kirkeværge samt stående udvalg
a) Møde med arkitekten
b) Status kirkerenovering

a) Fin kyndelmissegudstjeneste med 198
deltagere.
b) Vejgudstjeneste – 17 deltagere fra Frejasvej.
Næste gang Vester Lemtorp og Nylund og
kagebagning er klaret dertil.
Fastelavnsgudstjeneste er afholdt og
børnetallet er faldende. Der må drøftes med
FDF, hvad vi gør fremover.
a) Vejgudstjeneste – kaffebrygning af Grethe og
Jørn. Sogneaften, der laver Kisser og en
frivillig kaffen.
b) Den er udarbejdet og ligger i mødelokalet. Vi
husker hinanden på, at den er der og at vi får
ført nye på, når der kommer det.

a) Organisten foreslår ”strikkekoncert”. Den skal
så afholdes i sognegården og koster 9000 kr.
+ transport. Den afholdes den 2/9-20 kl. 19:30.
a) Betalt spisepause fra 1/8-20 –
Landsforeningen sender en vejledning.
b) Kirkediger – vi indhenter et tilbud om trimning
af digerne denne sommer. Der evalueres sidst
på året.
c) MHR har besluttet at tildele et
engangsvederlag til en medarbejder for
ekstraordinær indsats. Medarbejder og
regnskabsfører får snarest besked.
a) + b) der har været møde med arkitekten og
renoveringsprocessen kører som den skal.
Stiftet skal have ansat en ny kgl.
bygningsinspektør – og det vil også trække
processen.

c)
d)
e)
f)

Gravstedsnedlæggelse
Lukning afdeling i syd
Belysning i sognegården
Bygningssyn

12. Aktivitetsudvalg
a) Referat fra mødet d. 29.-1.

13. Informationsudvalg
a) Hjemmeside/sociale medier

14. Ekskursionsudvalg
a) Dato for udflugt?
15. Næste møde tirsdag d. 21. april
16. Eventuel

Underskrifter

c) Gravsted nr. 131 nedlægges ved udgangen af
2020.
d) Gravstedsområdet mellem kirke og Stjernhjem
ansøges lukket for nye begravelser og
bisættelser med henblik på omlægning. Dette
sørger graver og kirkeværge for.
e) El-Jepsen er sat på sagen.
f) Afholdes i april 2020.
Der afholdes møde igen den 25/3-20.
Vi taler om at ændre julearrangementet til et andet
koncept. Vi vender tilbage.
Webmaster benytter meget DAPèn til billedmateriale.
Det kan han ikke længere, da det kræver adgang.
Formanden kontakter provsti-sekr. om muligheder og
evt. også landsforeningen. Der forsøges dog via webadressen: Folkekirken.dk., materialebank.
Der orienteres om de forskellige opslag der ligger på
vores hjemmeside.
Regnskabet sendes til web-master, når det er
godkendt.
a) Forslag om dato: 13/9-20. Der startes med en
9-gudstjeneste.
Pkt. er givet til formanden.

