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Nørlem Sogn
Menighedsrådet
Nørlem den 17.maj 2018

Referat af Menighedsrådsmøde torsdag d. 17. maj 2018 kl. 17.00 i Nørlem Sognegård.

1. Mødet åbnes ved formanden
2. Valg af ordstyrer – Jørn Sand Tofting
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra mødet d. 12 april 2018
Godkendt
5. Formanden meddeler og orienterer om nyt siden sidste møde
Kirkegårdsvedtægten godkendes/skrives under, med div. rettelser- sendes til provsten og lægges
derefter på hjemmesiden
Menighedsrådet bemyndiger regnskabsføreren til at foretage genautorisationen, i forbindelse med
databeskyttelsesforordningen
.
6. Økonomi
a. Budgettet 2019 er forud for mødet gennemgået med regnskabsfører og kasserer
Rettelser til formål på side 1 sendes til regnskabsfører
Budgettet gennemgået og rettet til
b. Saldo pr 31/3 2018 781.704,97
7. Nyt fra Sognepræsten
a. Nyt fra Provstiudvalget
Intet til referat
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b. Konfirmationerne
Fine lørdage begge to.

8. Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
a. Sognepræsten vil gerne arbejde med et indlæg til salmebogen – liturgi
b. Dyrskue- materiale kommer fra Kirsten Vindum og sendes til Webmaster. Den 14.6.
er der evalueringsmøde

9. Medarbejderrepræsentanten orienterer om stort og småt
a. Graver og medhjælper tager på kursus d 29.5 i Vorgod – anlæg af gravsteder
b. Der arbejdes stadig på mobilepay

10. Kontaktperson med nyheder siden sidst
a. Medarbejder møde 19.6. kl 17.00
b. Gudstjenesteliste for resten af året kommer snarest

11. Kirkeværge samt stående udvalg
a. Renovering af kirken
Intet til referat
b. Nyt automatisk ringeanlæg – Afventer klokkefirmaet
c. Kirke og Bygningssyn d. 7 maj kl. 16.00
Referat udsendt – ønsker sendes til regnskabsføreren fra stående udvalg
d. Vedtægter til kirkegården til godkendelse

Kirkegårdsvedtægten godkendes/skrives under, med div. rettelser- sendes til provsten og lægges
derefter på hjemmesiden
e. Opsamling på IT, Robot, teleslynge sognegård (Sg) og varmestyring
22/5 kommer montør til Robot
Teleslyngen fungerer
Der følges op på IT
Afventer afslutning på Varmestyring
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12. Aktivitetsudvalg
a. Intet til referat
b. Forum for unge og kirke – livsvandring evalueret – næste livsvandring 6/4 2019
29/4 ungdoms gudstjeneste
Konfirmandforældreaften 2019
22/9 Tværfaglig møde for organister sangere og præster
c. Babysalmesang

Der arbejdes videre bl.a folder til dåbsfamilier

13. Informationsudvalg
a. Hjemmeside/Sociale medier
Intet til referat
14. Ekskursionsvalg
a. Udflugt søndag d. 26. august kl. 10.00
15. Næste møde tirsdag 12. juni 2018
16. Eventuel

Referent Bettina Reese Tonnesen

