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Nørlem Sogn
Menighedsrådet

Nørlem d. 20. maj 2019

Referat af Menighedsrådsmøde mandag d. 20. maj 2019 kl.16.00 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. 10. april 2019 godkendt – ønskes mere fyldigt
5) Formanden meddeler og orienterer om nyt siden sidste møde
1) Opdateringer fra DAPén
Folkekirkens it vil gerne på besøg – Jørn følger op
2) Tilmeldinger
Work-shop med de nye provsti konsulenter 18/6 Else-Marie, Jørn og Grethe deltager
Stående udvalg mødes 19:45 onsdag inden budgetsamtalerne minus sognepræsten
3) Oprydning / opvask
Tak til Else-Marie og Grethe
Postkasse etableres til det som er generelt for MHR
4) Danske Sømandskirker
Tak modtaget
6) Økonomi
1) Orientering ved regnskabsfører Anette Flyvholm
2) Budget
Budget 2020 gennemgået og Målsætningerne er revideret
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11/6 kl. 17:30 afholdes ekstra ordinært menighedrådsmøde med budget som eneste
dagsordenspkt.
3) Opfølgning ved kasserer
Intet til referat
7) Nyt fra Sognepræsten
1) Nyt fra Provstiudvalget - Hilst på de to nye provstikonsulenter - det der er vigtigst
er vel at vores ansøgning ang renovering gik igennem og vi har fået grønt lys til at
fortsætte 2) Konfirmationer - gået over al forventning med god presseomtale
3) Andet: Kirkenyt, gudstjenesteplan, åben familie bliver færdig inden orlov

8)

Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
1) Babysalmesang 1 tilmeldt
2) Under præstens æbletræ torsdag d. 23. maj fra 14 – 16.
Hjælp til arrangementet? Ruth og Kisser hjælper

9) Medarbejderrepræsentanten orienterer om stort og småt
1) Internet dækning i kirken er forsøgt forbedret
2) Praktikantens timer er udvidet og det er yderst velfungerende
3) Forslag til budgetsamtaler – leverance af planter – fælles?

10) Kontaktpersonen orienterer
1) Graver og gravermedhjælpers arbejdsbeskrivelser skal revideres i 2020
2) Gravers sygemelding foreligges på budgetsamtale

11) Kirkeværge samt Stående Udvalg
1) Kirkerenovering
Vi har modtaget oplæg til tidsplan fra arkitekten

2)Provstesyn
Intet til referat
3) Andet: Graver mail på plads, Ventilation i sognegård på plads, teleslyngeanlæg i
sognegård på plads
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12) Aktivitetsudvalg
1) Afholder møde onsdag formiddag – referat kommer
13) Informationsudvalg
1) Hjemmeside / Sociale medier – Babysalmesang skal på hjemmesiden
2) Program til efterårets arrangementer til Kirkenyt ????
3) Kirkenyt er under udarbejdelse
14) Ekskursionsudvalg: Dato for næste møde aftalt
15) Næste møde tirsdag d. 25. juni kl. 17.00
16) Eventuelt
Møder i MHR 20/8 - 2/10 - 12/11 -

Referent Bettina Reese Tonnesen

