Nørlem Sogn
Menighedsrådet
Nørlem d. 6. september 2018

Menighedsrådsmøde onsdag d. 12. september 2018 kl. 17.00 i Nørlem Sognegård.
Kaffevært / sang: Grethe Agergaard

1.
2.
3.
4.

Mødet åbnes ved formanden, der er afbud fra sognepræsten.

Valg af ordstyrer: Jørn vælges
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet d. 21. August 2018, godkendt og underskrives den 17/9
18.
5. Formanden meddeler og orienterer om nyt siden sidste møde

a.

Opdateringer fra DAPén

Den redigerede kirkegårdsvedtægt er godkendt af provstiudvalget den 20/6-18.
Orientering om den nye ferielov gældende fra 1/1-2020.
Gennemgang af kontoudskrifter. Intet til referat.

b.
Orientering om formandsmødet i Bøvling. Der blev orienteret om
temaet "tro", formanden deltager i et kursus vedr. dette i Løgumkloster. Der er
forskellige forslag til at arbejde med dette emne.
Forslag om fælles aftaler vedr. kalkning af kirken. Provstiet kommer med forslag om
samarbejde om kirkekalkning.
Himmelske dage i Herning, det er besluttet at 2 kirker skal afholde gudstjenester i provstiet - de
øvrige sogne opfordres dermed til at deltage.
Lemvig markeds og dyrskue falder sammen med himmelske dage i Herning. Der planlægges
med fortsat provstiet deltager på dyrskuet, blot i mindre omfang.
Der påtænkes flere samarbejdsaftaler mellem de enkelte sogne, provstiet kommer med et oplæg.
Der er forslag og tilbud om Elektronisk kirkegårdskort, provstiet arbejder videre på tiltaget.
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c. Børn og unge i sorg. Der anmodes om støtte, vi afventer til høstoffer. Der ønskes en
oversigt over hvad vi har bevilget de tidligere år - dette forsøges fremskaffet til næste møde den
24/10-18
6. Økonomi

a. Kasserer: Revisionsprotokollatet er gennemgået. Vedr. manglende
funktionsadskillelse, så har rådet vedtaget at gennemgå samtlige kontoudskrifter
ved hvert møde.

b. Budgetsamråd. Formanden gennemgik de drøftede emner.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

7. Nyt fra Sognepræsten, intet til referat.
Nyt fra Provstiudvalget, udsættes til næste møde.
Konfirmandindskrivningen, 97 deltog.
Sommerkoncerten, 66 deltog, en god oplevelse.
Høstfrokost - hjælpere: Kathrine, Grethe, Ruth og Kisser. Vi mødes kl 9.30.

i. Matador i Sognegården 25/10-18 - hjælpere: alle fra rådet deltager.
f. Mød din nabo, udsættes til næste møde.

8. Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
j.
k.

l.

Babysalmesang, tilmeldt 5 babyer + mødre. God opbakning og go start.
Regler ved sammenkomster i Sognegården. Der er udarbejdet "Regler for
sammenkomster i sognegården". Denne vedtages og lægges i protokollen og på
hjemmesiden. Der laves en papirudgave som lægges på graverkontoret og præstens
kontor.
Efterårets arrangementer, intet til referat.

6. Medarbejderrepræsentanten orienterer om stort og småt: graver og gravermedhjælper
fulgtes med graverpersonalet i Nr.Nissum på kirkegårdsmessen på Mors. Der bliver udtrykt
stor udbytte af at dele oplevelserne og godt at dele sine erfaringer og kompetencer med.

7. Kontaktpersonen med nyheder siden sidst
a. Intet til referat.

8. Kirkeværge samt stående udvalg. Intet til referat
a. Vedtægt for Nørlem Kirkegård,se ovenfor.
b. Bænke til kirkegården. Det er besluttet at indkøbe 3 bænke til kirkegården
vedligeholdelsesfri og opsættes snarest.
c. Tidspunkt for konsulentmødet: mandag d. 24.september kl 8.30. Rådet deltager
sammen med provsten.

d. Kirkerenovering, intet til referat.
e. Robotten i præstegårdshaven kører fint. Varmestyringen er færdig og fungerer fint.
Vedr. Automatisk ringning - processen kører som planlagt.

9. Aktivitetsudvalg
a. Næste møde den 9/10 kl. 12.00
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10. Informationsudvalg
a. Hjemmeside/Sociale medier - de relevante nyheder sendes til webmaster.
11. Ekskursionsvalg
a. Den årlige udflugt, god dag og godt indhold.
12.
Næste møde onsdag d. 24. Oktober 2018
13.
Eventuelt

