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Nørlem Sogn
Menighedsrådet

Nørlem den 21. august 2018

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag d. 21. august 2018 kl. 17.00 i Nørlem Sognegård.

1. Mødet åbnes ved formanden
2. Valg af ordstyrer - Jørn Sand Tofting valgt
3. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt
4. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni 2018 - Referat godkendt
5. Formanden meddeler og orienterer om nyt siden sidste møde
a. Opdateringer fra DAPén
Møde med Nationalmuseet, kgl bygningsinspektør, stift og provst 24/9 ang kirkerenovering
b. Mød din nabo. Byd på et måltid mad.
Sognepræsten tager kontakt til integrationsforeningen
c. Juletur til Hamborg.
Lægges på hjemmesiden
6. Økonomi
a. Kasserer
Saldo
b. Kvartalsrapport - Budgetformål
gennemgået

7. Nyt fra Sognepræsten
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a. Nyt fra Provstiudvalget
Budgetterne gennemgået - det ansøgte er bevilget
Kirkeliv i provstiet - mangfoldighed - bredde - respekt Provstiets børnekor er desværre blevet nedlagt

b. Friluftsgudstjeneste d. 5. august
Alle var enige om at arrangementet var velgennemført og godt besøgt
c. Konfirmandindskrivning - Hjælpere: Grethe og Else Marie
Foreløbig 85 tilmeldt
d. Senioreftermiddag
En hyggelig eftermiddag der dog bar præg af at Danmark spillede VM i fodbold
e. Himmelske Dage på Heden
Materiale udleveret - lægges på hjemmesiden
f. Brodér din yndlingssalme
lægges på hjemmesiden
g. Nye sognebåndsløsere
oplysningerne givet videre til Else Marie Knudsen så de får kirkeblad
h. Tværfaglig aften for præster sangere og organister
Invitationen er videresendt til de relevante personen. Sognepræsten kan desværre ikke selv deltage

8. Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
a. Babysalmesang
Der er foreløbig tilmeldt 4 babyer med mødre
b. Regler ved sammenkomster i Sognegården
Udsættes til næste møde - der udarbejdes en folder der kan udleveres til lånere
c. Økonomi ved fællesmåltider
Intet til referat

9. Medarbejderrepræsentanten orienterer om stort og småt
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Intet til referat
10. Kontaktperson med nyheder siden sidst
Konfirmand medhjælper ansat for resten af 2018

11. Kirkeværge samt stående udvalg
a. Renovering af kirken
se ovenfor angående møde med div konsulenter
b. Nyt automatiks ringeanlæg
Afventer besøg af Thubalka
c. Kirke og Bygningssyn d. 7 maj kl. 16.00
Ønsker opfyldt
d. Vedtægter til kirkegården til godkendelse
Vedtægterne tilrettes og indsendes til provstiet til godkendelse
e. Opsamling på IT, Robot, varmestyring.
Intet til referat
f. Kirkeistandsættelse DAPén
Der søges midler via Kirkeistandsættelsesordningen efter mødet med div konsulenter
ansøgningsfristen er 1.3.2019

12. Aktivitetsudvalg
a. Referat fra sidste møde uddelt

13. Informationsudvalg
Kirkenyt er på gaden
a. Hjemmeside/Sociale medier
Intet til referat

14. Ekskursionsvalg
a. Udflugt søndag d. 26. august kl. 10.00
15. Visionsmøde (dato planlægges) 8/11 2018 kl. 17.00 medarbejdere og MHR inviteres
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16. Næste møde onsdag 12. september 2018

17. Lukket punkt. (Jørn)
Intet til referat
18. Eventuel

Referent Bettina Reese Tonnesen

