Nørlem Sogn
Menighedsrådet
Nørlem d. 13. september 2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 13. september kl. 17.00 i Nørlem Sognegård.

1. Meddelelser
Formand
-

Revisors påtegning

Taget til efterretning
-

Budgetsamråd

Indbyggere i Lemvig provsti 20.272
Medlemmer 17.895
Medlemsprocent 88,3%
Skatteprocent 1,27%
Udskrivningsgrundlag 2.892.919
Kirkeligligning 36.740.071,- kr
Gennemsnitlig kirkeskat pr medlem 2.053,09
-

Kurset: Den digitale Arbejdsplads d. 28. september. Samkørsel?

Vi mødes ½ time før
-

Infoaften om forsøg i Folkekirken i Viborg d. 16. august

Udsættes til næste møde – vi skal forberede os via dap
Sognepræst
Se ovenfor

Infoaften om forsøg i Folkekirken i Viborg d. 16. august

-

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven d. 27. august

Fin aften – vi skal forhøje prisen – arrangementet skal ligge tidligere på året
-

Sommerkoncert d. 29. august

Flot koncert
-

Konfirmandindskrivning d. 31. august

41 konfirmander – 95 i alt til gudstjeneste
-

Konfirmandlejr 27-28. oktober Lomborg - 100 kr pr deltager – brugerbetaling

Andre
-

Jørn: Arrangementer

Jørn laver oplæg til næste møde
-

Inspirationsmøde d. 30. november. Tilmelding d. 16. november

Tilmelding til Kisser

2. Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
- Børnehøstgudstjeneste d. 27. september
Jette Byskov sørger for boller til børn
-

Høstgudstjeneste d. 1. oktober

Ruth , Grethe og Birte sammen med Heidi
-

Litteraturkredsen d. 11. oktober

Vi skal reklamere mere på hjemmesiden
-

Visionsdag - visionsaften - for råd og personale - hvor vil vi hen med Nørlem sogn og
kirke afholdes 7/11 i forbindelse med medarbejdermødet

3. Økonomi
Saldo pr 31.8.2017 626.627,23
Vi har fået bevilget 21.000,- kr til en robotplæneklipper udover vores budget 2018

4. Udvalg
A. Kontaktperson / medarbejderudvalg
Erfamøde i Bøvling d 3.10 kl. 16.00 – Vi kan ikke deltage
B. Gudstjeneste / aktivitetsudvalg
møde i næste uge
C. Stående udvalg / kirkeværge
Pilotprojekt angående automatisering af klokken sættes i værk
Energirådgivning – møde med en rådgiver 9.10. kl 9.30

D. Informationsudvalg
kirkenyt er kommet på gaden - ser ud til at distributionen fungere men der er mange blade i
overskud vi nedsætter oplaget med 150
E. Ekskursionsudvalg
Intet til referat
5. Kommende arrangementer
Intet til referat
6. Opsamling til næste møde
Intet til referat
7. Evt.
Intet til referat

Referent Bettina Reese Tonnesen

