1

Nørlem Sogn
Menighedsrådet

Referat af Menighedsrådsmøde onsdag d. 24. oktober 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. september 2018 - godkendt

Fremover skal referatet vedhæftes dagsorden når den sendes ud
Og lægges på dap’en
5. Formanden meddeler og orienterer om nyt siden sidste møde
a. Opdateringer fra DAPén – intet til referat
b. Orientering fra Løgumkloster – Formanden orienterer om dette på vores visionsdag
c. KFUM og K i Lemvig - Vi har fået en ansøgning
d. Menighedsmøde søndag d. 25.-11. – Skal opreklameres på hjemmesiden
e. Brev fra Handelsbanken – Intet til referat
f. Sidste manuelle ringning – Det blev højtideligt afsluttet
6. Økonomi
a. Budget godkendes
Behandling af det endelige budget 2019. Endelig budget 2019 godkendt af Nørlem Sogns
Menighedsråd CVR nr 91228459. Endelig budget afleveret d 27.9.2018 kl. 13.10
Vi skal vurdere vores udgifter på kirkebladet på næste møde
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Saldo pr 20.9. 2018 kr
676.344,22
b. Fordeling af høstoffer 6.095,Fordeles mellem Aktivitetshuset og Børn og Unge i Sorg således at de hver får 3.042,50 kr

7. Nyt fra Sognepræsten
a. Nyt fra Provstiudvalget – Kort dialog
b. Mød din nabo. Punkt fra sidst møde udsættes til 2019
c. Høstgudstjeneste se referat fra aktivitetsudvalget

8. Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
a. Babysalmesang – Ny omgang fra uge 3 og 6 uger frem undtaget vinterferien
b. Regler ved sammenkomster i Sognegården – Godkendt
Graverkontoret får den trykt til udlevering
c. Matador i Sognegården. Sidste aftaler på plads
Intet til referat
9. Medarbejderrepræsentanten orienterer om stort og småt
Erhvervspraktikant i uge 46
Grandækning er i gang
10. Kontaktpersonen med nyheder siden sidst
a. Magnus Reese Tonnesen er ansat som kirketjenervikar
b. Vi har ikke konfirmandmedhjælp fra uge 44

11. Kirkeværge samt stående udvalg
a. Kirkerenovering
Kontrakt og pristilbud kommer fra den nye arkitekt.
Rapport fra Nationalmuseet både ang. kalkmalerier og det historiske inventar er på plads
b. Rapport fra arkitekt
Intet til referat
c. Bænke
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Der er sat 3 bænke op på kirkegården
d. Thubalka
Den automatiske ringning er etableret og den fungerer.
Vi afventer den automatiske dørlås
e. Visionsaften
Materiale er sendt ud
f.
Ansøgning fra sognepræsten om maling af to vægge
Ansøgning imødekommet

12. Aktivitetsudvalg
a. Referat fra møde vedlagt og sendes til webmaster
Birte og Ruth hjælper med kaffe
13. Informationsudvalg
a. Hjemmeside/Sociale medier
Babysalmesang
Mindesammenkomst
Lucia arrangement
Den nye kirketjener

14. Ekskursionsudvalg
15. Næste møde tirsdag d. 20. november
16. Eventuelt

Referent Bettina Reese Tonnesen

