Lemvig, den 27. januar 2020
Referat fra menighedsrådsmøde
for Nørlem Sogn.
Mandag d. 27. januar 2020 kl. 17.00-19.00
Afbud fra:
Dagsorden:
Kaffevært/sang

Beslutning og ansvarlig for udførelse:
Bettina Reese Tonnesen

1. Mødet åbnes ved formanden

Kirsten Carstensen

2. Valg af ordstyrer

Jørn Sand

3. Godkendelse/ændringer i
dagsorden

Godkendt

4. Godkendelse af referat fra mødet
d. 12. november 2019
5. Formanden meddeler og orienterer
om nyt siden sidste møde
a) Julekort
b) Menighedsmøde
c) Godt Nytår
d) Valg
e) DAPèn
f) MUS hos formanden

Godkendt og underskrevet ved sidste møde

A) Takker for fint brev.
B) Menighedsmødet gik rigtigt godt – positivt og
pænt fremmøde 25 stk. Der var ros til rådet for
veltilrettelagte arrangementer i sognegården.
C) Savnede sognepræsten, men der var pænt
fremmøde til bobler, kransekage mm.
D) Valgudvalget sætter sig sammen snarest og
nærlæser materialet. Det er også beskrevet
med datoer og kort om processen i det næste
kirkeblad.
E) Kontoudskrifter og post er gennemgået og
intet til referat.
F) MUS hos formanden – gode samtaler og må
konstateres at alle bidrager godt og der er klar
opgavefordeling og alle løfter godt i flok.

6.
a)
b)
c)
d)

Økonomi
Orientering fra kassereren
Regnskabet 2019 (bundlinien)
Kvartalsrapport
Udgifter til arrangementer
(indkøb/regnskab)
e) Kørselsbemyndigelse
f) Liste over donationer
g) Revisormøde

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Nyt fra sognepræsten
Minikonfirmander
Kyndelmisse
Vejgudstjenester
St. Bededag
Medunderviser til konfirmander

a)

se nedenfor

b)

Er gennemgået.

c)

Kvartalsrapporten er sendt ud og
gennemgået.

d)

overskuddet på 6080 kr. fra julemarkedet er
sendt til Ndolage. Der er kommet takkebrev.

e)

intet til referat

f)

er udfærdiget og kan ses i forlængelse af
dette referat som bilag

g)

Revisormødet – ”højdepunkter” fra mødet er
gennemgået. Intet til referat og ingen
bemærkninger til Nørlem sogn.

a) Indskrivning af minikonfirmander – 12 børn.
Der var gudstjeneste og mad efterfølgende.
Der er medundervisere på og der er 9 gange.
b) Kyndelmisse er arrangeret og konfirmander
deltager. Alt skulle være klappet og klar.
c) Vejgudstjeneste: Der er planlagt flg.: Frejasvej
den 25. feb. 2020 kl. 19. Nylund og Vester
Lemtorp er den 26. marts 2020 kl. 19.
Else Marie og Ruth deler invitationer ud.
d) Fællesmøde i Øst for Nr.Nissum,
Gudum/Fabjerg og Nr. Lem. Der er planlagt
gudstjeneste den 8/5-20 kl. 10:30. Gudum
organist spiller, og Leo Toftlund + Bettina
Tonnesen er præster.
Næste år planlægges der St. Bededagskvæld
arr. torsdag aften – mere om det senere. Der
planlægges et aftenarrangement med Villy
Søvndal i oktober 2020.
e) Der er mulighed for at få en medunderviser til
konfirmander – der beregnes herpå og der
gives besked til Bettina snarest – start kunne
være fra uge 8 2020.

8. Menighedsliv i Nørlem kirke og
sogn
a) Kommende arrangementer, og
hjælp til disse
b) Frivillighedsliste

a) Sogneaften den 30/1-20 Ruth og Else Marie er
ansvarlige i køkken.
Sogneaften 20/2-20 – sang/salmevalg er
afleveret til organist og ”tale” fra hver på max.
5 min. Birte og Jørn er ansvarlige i køkkenet.
Tilbud om et foredrag om genforeningen af
Hans Ole Krebs Lange, præst i Søndervig den
31/3-20 kl. 19:30.
b) Frivillighedsliste: Denne udarbejdes af Else
Marie.

9. Medarbejderrepræsentant
a) Sognearrangementer/arrangement
er under renovering

a) Vi kender ikke planen for renovering, er ikke
kendt endnu. Der kunne laves en
strikkekoncert, sognekoncert?? Eller ”låne”
nabosogns kirke eller sognegård f.eks. i østsogn. Vi må arbejde videre når vi ved mere.

10. Kontaktperson
a) Beklædning
b) Ekstra lønudgifter

a) Der må købes tøj når personalet mangler, der
spørges lige først hos kontaktpersonen.
b) Der har været ekstra lønudgifter i 2019 vedr.
sygemeldinger. Kasserer og kontaktpersonen
finder ud af hvor meget det reelt drejer sig om
og vil så afklare det med provsten.

11.
a)
b)
c)

Kirkeværge samt stående udvalg
Status kirkerenovering
andet
Klimadagsorden
d) Elektronisk kirkegårdskort

.a) Der er ikke nyt fra arkitekten vedr.
renoveringen – der skal snart afholdes nyt
møde med stående udvalg og Vilsbøl. Vi
afventer en tidsplan for hele renoveringen.
b) Parkeringsplads – Lemvig kommune vil ikke
overtage grus-vedligehold på p-plads.
Asfalten er overtaget af kommunen.
c) Klima er på dagsordenen alle steder – vi
drøfter videre om vi kan blive den første klimakirke i landet.
d) Denne er udarbejdet af kirkeværge, graver og
medhjælper og er afleveret til provstiet.

12. Aktivitetsudvalg
a) Kommende møde

a) Møde den 29/1 kl. 8:30, om de kommende
arrangementer.

13. Informationsudvalg
a) Hjemmeside/sociale medier

a) Nyheder sendes til Erik.
Nyt kirkeblad kommer med udgangen af
februar.
a) Der skal snart afholdes udvalgets første
møde.

14. Ekskursionsudvalg

a)

15. Næste møde
Tirsdag d. 10. marts
16. Eventuelt

Underskrifter

Intet til referat

Liste over donationer
Høstoffer 2018 og 2019
Ligeligt mellem



Aktivitetshuset
Børn og Unge i Sorg

Ansøgninger 2011-18 og 12/11-19



Lemvig Velgørenhedsselskab kr. 1.000,00
FDF Lemvig
kr. 4.000,00

Kyndelmisse




Annonce betales af MHR
Udgifter til is-kunstner betales af MHR
Lemvig Amatørorkester betales af MHR (1.000,00)

BUDGET kr. 5.000,00

