Menighedsrådsmøde tirsdag den 25. juni 2019 kl. 17.00 i Nørlem Sognegård.

Kaffevært / sang: Grethe Agergaard
1) Mødet åbnes ved formanden

2)
3)
4)
5)

Valg af ordstyrer, Jørn valgt
Dagsorden godkendes med enkelte tilføjelser under pkt. 11.
Referat fra mødet den 20. maj 2019 godkendes.
Formanden meddeler og orienterer:
1) Velkommen til pastor Ivar Lyhne Brændgaard
2) Datoer for menighedsrådsmøder resten af året, der er aftalt: 20/8, 2/10 og 12/11.
Dato for menighedsmøde er den 24/11 efter gudstjenesten kl. 10:30 i Stjernhjelm.
3) Visioner: Kaffe-mødet med Nr. Nissum, Gudum/Fabjerg Menighedsråd. Der konkluderes
at det var et godt møde og at vi fra Nørlem sender to repræsentanter: Ruth og Else Marie
til planlægningsmødet den 22/8-19 af Bededagsgudstjenesten 2020.
4) Mødet i Bøvling med de nye provstikonsulenter:
Fire fra MHR deltog i mødet fra Nørlem. Det var et godt møde og der blev drøftet vores
opgaver i det enkelte råd, med tanker om nye tilgange. Begge provstikonsulenter vil
besøge alle 60 menighedsråd i de tre provstier og de opfordrer til, at vi i rådet kontakter
dem ved spørgsmål. De har begge en fast kontordag i Bøvling i hver uge, men kan træffes
alle dage. Slides fra mødet den 18/6-19 kan ses på DAP. Der blev givet forskellige in-puts af
deltagere på mødet og der indkaldes til et opfølgende møde i september for at arbejde
videre herfra.
5) Opdateringer fra DAP`en:
Der blev gennemgået kontoudtog, og drøftet kort avisabonnementer. Dette tages op på
oktobermødet.
Det blev besluttet at kassereren tager sidste aktuelle faktura med til MHR-møder fremover.
Vi har endnu engang drøftet dige-problematikken og vi afventer provstiets udmelding fra
vores ansøgning.
6) Økonomi
1) Referatet fra mødet d. 11.-6. -2019 underskrives og sendes til regnskabsføreren

7) Nyt fra Sognepræsten
1) Ivar Brændgaard har ordet :
Ivar Brændgaard har overtalt Iben til, at han overtager gudstjenesten den 25. august fra
hende, så han har gudstjeneste i Nørlem kirke kl. 10.30. Det bliver samtidig hans sidste
gudstjeneste i sognet.
Ivar har under orloven her i Nørlem valgt præstekontoret fra. Der er dog problemer med at
komme på KM-mail fra hjemadressen, bl. a. fødselsregistreringerne er en udfordring.
Denne skulle nu være løst via hjælp fra provsten og Lemvig kirkekontor.

Ang. gudstjenestelisten over sommeren, så er der fundet afløsere til alle gudstjenesterne i
Nørlem. Disse underretter Ivar selv vores webmaster om og kommer på hjemmesiden.
I uge 30 passer Ivar Brændgaard både Lemvig/Heldum sogne og Nørlem sogn.

8)

Menighedsliv i Nørlem Kirke og Sogn
1) Babysalmesang – stadig kun 1 barn tilmeldt til start september, håber på flere
2) Friluftsgudstjeneste, ca. 20 tilmeldte indtil nu. Jens Kr. og Jette er i køkkenet fra kl.
15:30, og hjælpere er: Ruth, Grethe og Else Marie. Der er meldt godt vejr.

9) Medarbejderrepræsentanten orienterer:
Det går godt, praktikanten er blevet forlænget til uge 38 og lige nu er der travlhed med at
klippe hæk.
Ny computer og skærm er installeret og fungerer nu fint.
Der har været orienteringsmøde om elektronisk kirkegårdskort i Bøvling. Personalet synes der er
meget nyt lige nu og vurderer at indførelse af dette vil være en meget tidskrævende proces.
Personalet på kirkegården har lige nu udlån på en kirkegårds-app, som bruges på kirkegården.
Denne vurderes meget brugbar. Den kan lånes i 2 mdr. Og man ønsker denne tilkøbt. Prisen er
årligt 1940,- kr. Elektronisk kort koster årligt 2200,- kr og kræver desuden landinspektør til
opmåling og registrering til en ukendt pris. Denne opmåling skal opdateres årligt og koster 2237,kr. Lige nu drøftes denne proces/opgave i provstiet, og der lægges op til at den samlede udgift for
hele provstiet afholdes af provstiet, mens det årlige abonnement skal afholdes af det enkelte
menighedsråd.
Selve opretningen vil kræve et stort arbejde for personalet på kirkegården og vi afventer lige nu
afgørelsen og næste skridt fra provstiet. Det bliver drøftet på mødet i september.
Den mobile app. ønskes af personalet på kirkegården og dette godkendes af menighedsrådet til
indkøb når udlåns-perioden udløber.
Graverkontoret har fået en KM-mail-adresse. Denne er ”hængt op på” en bestemt medarbejder,
nemlig graveren. Menighedsrådet skal være opmærksom på at denne så skal ændres ved
ansættelse af nyt personale. Der er desuden tilkøbt en office-pakke og det kører fint nu.
Vedr. plantekøb til kirkegården, så opfordrer provstiet til at kirkegårdspersonalet drøfter
udfordringerne hermed på graver-erfa-møder og erfaringsudveksler. Menighedsrådet opfordrer
Nørlem til at invitere øvrige graver-personale til Nørlem i kommende efterår for at få løsninger
afklaret.

10) Kontaktpersonen orienterer:
Der er sidste lønkørsel og regnskabsindlevering den 4/7-19 pga. ferie.

Ferieplan for medarbejdere: Denne er lagt og der afløses for hinanden og det hænger sammen. En
enkelt vikar for organisten den 7/7 er på plads. De sidste tilpasninger på kirketjenersiden ordnes i
denne uge.
Gudstjenesten 13/10: Provsten aftaler afløsning for præsten og vi beder om tjeneste i Nørlem kl.
10.30 og kl. 9 i HHT pga. mange 9-gudstjenester op til. Organist er på plads.
Der er aftalt afløsning for sygemelding ved graverpersonalet fra uge 35, og der laves en
ansættelseskontrakt. Når det er aktuelt skrives flg. på hjemmesiden: Gravermedhjælper overtager
for en periode graverens opgaver og træffes på det sædvanlige telefonnummer.
I uge 42 afvikles ferie og løses med aflytning af telefon dagligt og mail i løbet af ugen.
Generelt fremmøde på graverkontoret: Træffes i dagtimerne på hverdage, og der kommer nyt skilt
på dør til graverkontor og på telefonsvarer hvor det oplyses nærmere.

11) Kirkeværge samt Stående Udvalg
1) Kirkerenovering: Renoveringsaftalen er drøftet i provstiet og i stiftet. Der er visse
anbefalinger som der vil blive holdt et møde om i Stående udvalg i uge 28 med Jens Vilsbøll og
Susanne, samt vores nye HR-konsulent.
2) IT på Graverkontor kører fint og er lavet til en billig og god løsning.
3) Lyd: Nyt teleslyngeanlæg til kirken indgår som en del af renoveringen. Der er
indhentet et tilbud og et tilbud mere indhentes.
4) Ventilation i sognegården og præstens kontor. Arbejdet er afsluttet, det fungerer
fint og tilbuddet holdt prismæssigt.
5) Lys i Sognegården. Vi afventer et tilbud på ny belysning i salen. Vi forsøger at få
det med i dette års budget.
6) Vinduer mod syd i sognegåden – disse udskiftes i uge 28/29.
7) Procedure vedr. faktura: Det besluttes, at den i rådet eller den af personalet der
bestiller et stykke arbejde eller en vare skal selv have tilsendt regningen efterfølgende, signere
denne, og sende den til regnskabsføreren med cc til kasserer.
8) Kalkning af kirken: Der rykkes for dette snarest.
12) Aktivitetsudvalg – intet til referat.
13) Informationsudvalg
1) Hjemmeside / Sociale medier: Ivar Brændgaard sender navne på hvem der afløser
på præstesiden i Nørlem hen over sommeren til webmasteren.
14) Ekskursionsudvalg

1) Invitation til årets udflugt er udsendt.
15) Næste møde tirsdag den 20. august 2019 kl. 17.
16) Eventuelt: Intet til referat.
Referent: Birte Hedegaard Nielsen

