Referat fra menighedsrådsmøde
for Nørlem Sogns menighedsråd i Sognegården.
Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 17.00-19.00
Afbud fra:
Dagsorden:
Kaffevært/sang

Beslutning og ansvarlig for udførelse:
Birte Hedegaard Nielsen

1. Mødet åbnes ved formanden

Velkomst

2. Valg af ordstyrer

Jørn er valgt

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra mødet
onsdag d. 2. oktober 2019
5. Formanden meddeler og orienterer
om nyt siden sidste møde
a) FDF – ansøgning. Ansøgning fra
Lemvig -velgørenhedsselsskab om
midler til julehjælp.
b) Tak fra Aktivitetshuset
c) Konstituering : Valg af formand,
næstformand, kirkeværge, kasserer,
sekretær, kontaktperson,
byggeudvalgsformand,
bygningssagkyndig(e), valg af 2-3
personer til ekskursionsudvalget, valg
af underskriftsberettigede
d) Opdateringer fra DAP´en
e) Planlægning af møder i første halvår
af 2020
f) Menighedsmøde
g) MUS samtaler

Godkendt
a) FDF tildeles 4000 kr. til kanoudstyr.

Lemvig velgørenhedsselskab tildeles 1000 kr.
b) Takker for brev.
c) Konstituering
Formand: Kirsten Carstensen
Næstformand: Ruth Mæng
Kirkeværge: Grethe Agergaard
Sekretær: Birte Hedegaard Nielsen
Kontaktperson: Birte Hedegaard Nielsen
Byggeudvalgsformand: Jørn Sand Tofting
Byggesagkyndige-. Ejner Elbech og Ivan
Bertelsen
Ekskursionsudvalget: Kirsten, Else Marie og
Jørn
Underskriftsberettigede: Kirsten og Else Marie
Valgudvalg: Kirsten, Ruth og Birte

d)
DAP: Møde med revisor den 22/1-20 for
formand og kasserer og regnskabsfører kl. 19-21.
e) Møder i 1. halvår 2020: 29/1, 10/3, 21/4, 2/6.
f) Menighedsmødet den 24/11-19 Formanden,
byggeudvalgsformand og præst forbereder tale.

h) MUS samtaler med formanden vedr. næste
valg til menighedsråd. Aftales til den 14/1-20.
Der sendes mødeplan ud.

6. Økonomi
a) Orientering fra kassereren om
budget
b) Kvartalsrapport
c) Julegaver
d) Kyndelmisse

7.
a)
b)
c)
d)

Nyt fra sognepræsten
Konfirmander
Kyndelmisse
Vejgudstjeneste
Messelhagel

8. Menighedsliv i Nørlem kirke og
sogn
a) Kommende arrangementer

a) Budgettet er godkendt for Nørlems Sogns
Menighedsråd, CVR-nr 91228459, budget
2020. -endelig budget afleveret den 06-112019 09.55
b) Intet til referat
c) Der aftales Kirsten, Else Marie og Birte køber
og afleverer.
d) Kyndelmisse den 2/2-20. Økonomidelen:
Udgifter til Is-kunstner, annoncering og
orkesteret betales af menighedsrådet. Der er
afsat budget på 5500 kr.

a) Orientering om undervisningen, et godt hold
og engagerede konfirmander, der gerne
deltager aktivt i gudstjenester.
b) Der skrives til biskoppen om flytning af
gudstjenesten fra kirken til Kabbel. Temaet er
”krig og fred”.
c) Vejgudstjenesten – en succes med 35
deltagere. Den fortsættes med Frejasvej – den
lægges i foråret. Der tales om hvor mange
vejgudstjenester der skal være årligt. Der er
ønske fra MHR om at holde 4 årligt – 2 forår
og 2 efterår, for netop at nå ”hurtigt igennem”
Præst og organist kommer med et udspil.
d) Messelhagel bliver færdig til 1. søndag i
advent og præsenteres i kommende kirkeblad.

a) Sogneaften – Ivar Brændgaard. Birte og
Grethe er kaffehjælper.

b) Nørlem Menighedsråd ønsker at være
medlem og medlemskabet koster 150 kr.
årligt. Jørn sørger for det.
c) Julemarked: Vi dækker bord og ordner
gevinster fredag den 29/11 kl. 9:30.
Personalet køber ind.
Sisses Kor: ”Side by side” for koncerten.
d) Harmoniorkesteret fra musikskolen spiller den
9/12-19 kl. 20-21.

Hjælp til disse
b) Medlemmer til Frivillighedscentret
c) Julemarked
d) Ekstra Julekoncert

9. Medarbejderrepræsentanten
a)
b)

Intet til referat.

a) Der orienteres om medarbejderstaben. Alt går
som det skal og der er travlhed med
grandækning og forberedelse af den
kommende højtid.
b) Der beregnes de brugte timer i forbindelse
med sygemelding og der udarbejdes et skriv
for ansøgning om dækning af ekstraudgifterne
ved provstiet.

10. Kontaktpersonen
a) Medarbejder
b) Ansøgning om 5 %-midler

11. Kirkeværge samt stående
udvalg
a) Status – kirkerenovering
b) Udgravning ved begravelse

12. Aktivitetsudvalg
a) Sogneaften den 20/2-20

.
a) Konsulentbesøget den 5-/11-19. Vi afventer
referatet fra stiftskonsulenterne.
b) Begravelse i dobbeltdybde er meget
problematisk da jorden skrider. Dette gør vi
helst ikke fremover.

a) 20/2-20 ”Kend dit menighedsråd på
sangen/salmen”. Hvor alle rødder og
medarbejdere præsenterer kort sin
yndlingssang.
b) Sogneaften 30/1-20 er med Peter Krabbe
Larsen

13. Informationsudvalg
a) Hjemmeside/sociale medier

a) Nyt kirkeblad er snart på gaden.

14. Ekskursionsudvalg
a)
15. Næste møde

a) Er i tænkeboks

27/1-20. Bettina er kaffevært med lagkage

16. Eventuel
Underskrifter

Intet til referat.

