Nørre Løgum Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde mandag d. 15. Januar 2018 kl.19.00
Tilstede: Jens Jørgensen (JJ), Hans Krüger (HK), Lars Birkmose (LB), Andreas Nielsen (AN), Henry Holm Hansen (HHH) og Bent Oluf
Damm (BOD). Erik Clausen (EC). (sang & kage Hans) . Afbud: Arne Møller Villumsen (AMV). Lars Birkmose

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt .
2. Godkendelse og underskrift af protokollat fra 7. december 2017. Godkendt.
3. Meddelelser.
a) Dialogmøde 27/1-2018. Der deltager repræsentanter herfra. Der skal være et møde med samme
emner for præster, fung. provst og biskop 18/1.
b) Hjemtagning af 2 tilbud ved køb over 40.000. Beløbsgrænse er fastlagt af provstiudvalget.
4. Igangværende arbejder:
1) Køb af jord. Skovbegravelsesplads. Orientering om detaljer i købsaftale.
2) Maling af vinduer i kirken og tårn låger. Udføres til foråret, når det er tørt. HHH kontakter maler.
3) Ringeanlæg. Der ligger et tilbud, og et mere på vej. HHH.
4) Våbenhus tag. Under udførelse af fa. DRØHSE. Orientering omkring arbejde samt financiering v. JJ.
5) Skilte ved vejen. Er opsat. EL endnu ikke sluttet til. Elektriker bestilt.
6) Gravminderegistrering. Tages op senere.
7) Kopimaskine. BM samt BOD arbejder videre.
8) Dør ved kapel. (tovholder EKC). Orientering om arbejdets stade.
9) Omfugning af sydmur. 2018 når vejret tillader.
10) Kloakrør m.m ved præstegård. Rør udskiftet og separering forberedt. Gl. olietank fjernet. Der er
bevilliget 5% midler. Da arbejdet er udført i fugtig periode er der behov for efterregulering (HHH)
11) Kirkelåge. Orientering v. JJ. Males sort HHH
12) Tag på Gl. konfirmandstue. Der er bevilliget penge til skift af tag. Der er indhentet 2 tilbud. Billigste
tilbudsgiver får arbejdet. Provstiet er orienteret og der søges om tilladelse.
13) Nye hynder til kirkebænkene. Der er bevilliget et beløb. AN arbejder videre.
14) Julelys i kirken. Drøftes igen senere.
5. Økonomi:
1. Aktuel økonomisk situation. Orientering ved AN.
2. Penge til ikke igangsatte arbejder ønskes overflyttet.
3. Ansættelse af ny gravermedhjælp. Orientering ved JJ.
a.

6. Sogn og kirke
1 Kommende aktiviteter.
Pizzagudstjeneste søndag 16.30. HK samt HHH stiller op.
2 Hvem må låne/benytte Kirkens menighedslokaler?
Menighedslokalernes hovedformål er at danne ramme om Nr. Løgum kirke og menigheds
arrangementer. Herudover kan lokalerne når det kan passes ind i kirkens egne programlagte
aktiviteter stilles til rådighed for kirkelige foreningers arrangementer og andet
foreningsarbejde i sognet, der ikke strider mod Kirkens formål og indhold. Lokalerne
afleveres ryddelige og rengjorte.
Menighedslokalerne udlejes ikke til private arrangementer. Dog kan sognepræsten benytte
lokalerne til private arrangementer for så vidt det er foreneligt med sognets aktiviteter.
Lokalerne afleveres ryddelige og rengjorte. (bilag)
3 Kirkesyn. Dato besluttes på næste møde.
4 Nytårstaffel 5. Februar.
5 Møder i 2018. 22.02 ; 15/3 (Bent med fra ca. 20.15); 23/4 Budgetmøde
6
Evaluering af kirkekoncert. Velbesøgt og veludført koncert, - men lidt upræcist annonceret
med henblik på målgruppe. Begejstrede familier deltog.
7 Evt.:
Ref. Bent O. Damm.

Bilag til MR møde 15/1-2018
Brug af Nr. Løgum Kirkes Menighedslokaler
• Menighedslokalernes hovedformål er at danne ramme om Nr. Løgum
kirke, og menigheds arrangementer.
• Herudover kan lokalerne når det kan passes ind i kirkens egne
programlagte aktiviteter, stilles til rådighed for kirkelige foreningers
arrangementer og foreningsarbejde i sognet,
der ikke strider mod Kirkens formål og indhold.
Lokalerne afleveres ryddelige og rengjorte.
• Menighedslokalerne udlejes ikke til private arrangementer.
• Sognepræsten kan benytte lokalerne til private arrangementer,
for så vidt det er foreneligt med sognets aktiviteter.
Lokalerne afleveres ryddelige og rengjorte.

