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

1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse af pkt. 6,7 Medarbejdersituation.
2. Godkendelse og underskrift af protokollat fra 22. februar 2018. Godkendt.
3. Meddelelser. Ingen
4. Igangværende arbejde:
1. Køb af jord. Tinglysning. Der mangler endnu en formalitet da Tinglysningskontoret ønsker
godkendelse af købet fra provsti.
2. Maling af vinduer i kirken / tårn og låger. Til foråret.
3. Ringeanlæg. Udvalget har været samlet og anbefaler løsning fra Thubalka 28.900 + moms. Der
foreligger nu tilbud på kimeanlæg. Samlet 40.800. + moms + elektrikerudgifter. Udvalget arbejder
videre.
4. Våbenhus tag. Arbejdet er afsluttet. Der var en del uforudset råd på træværk som måtte udskiftes.
Ekstra udgift ca. 10.000. Sidste regning foreligger til betaling.
5. Gravminderegistrering. – intet nyt.
6. Kopimaskine. Intet nyt
7. Dør ved kapel. Ved synet forelagdes projektet byggesagkyndig J. Søndergaard. Han anbefaler at der
konstrueres med et vandret bundstykke. Desuden tages der i konstruktionen højde for et evt. senere
ønske om retablering af gulv. AN kontakter Jens Søndergaard vedr. dette.
8. Om fugning af sydmur på præsteboligen. Afhængig af vejrlig.
9. Kirke låge. Afhængig af vejrlig.
10. Tag på Gl. konfirmandstue. Er bestilt hos Fa. Drøhse.
11. Nye hynder til kirkebænkene. Der arbejdes.
12. Jule-lys i kirken. Tages op senere.
13. Maleren går menighedslokalerne, efter for små skader. Kommer forbi 16/3.
5. Økonomi:
1. Aktuel økonomisk situation. Orientering v. Andreas.
2. Årsafslutning ved Trine Ellemann. TE gennemgik årsregnskab 2017. På ”bundlinien” er der udgift for
ca. 38.000 mere end budgetteret. Dette skyldes mange forskellige forhold. Herom er der redegjort i
menighedsrådets forklaringer til regnskabet.
Trine Ellemann gennemgik den variable momsprocent som i Nr. Løgum er 58 %.
Regnskab 2017 for CVR nr. 66227715 afleveret 15/3 2018 kl. 19.32 er godkendt.
Nr. Løgum Menighedsråd udtrykte stor tillid og tilfredshed til det arbejde der gøres af TE og
medhjælper.
3. Kirkesyn. Se særskilt bilag.
4. Mobil-pay til Kollekter i kirken. Overvejes. Der undersøges nærmere.
6.

Sogn og kirke:
1. Kommende aktiviteter. Ekskursion. Bent laver Doodle, juni, august, september.
Udvalg: Bent og Lars B.

2. Ny billeder til hjemmesiden. Vi aftaler med Birte.(BOD)
3. Strejke – Lock Out. Een medarbejder er i risiko for at være ramt af konflikten. Situationen drøftedes.
Forskellige scenarier blev vendt.
4. Personales deltagelse i cafemøder, i arbejdstiden. Drøftelse.
Kirkegårdens medarbejdere kan deltage i arbejdstid når det skønnes relevant.
5. Medarbejdersituation. LB orienterede.
7.

Evt.: Intet at referere.

Ansøgning .
Ringeanlæg udgift større, end de 40.000 budgetterede, især med kimningsanlæg, men overskuddet fra jordhandel
ca. 29.000
Der skal søges om ekstrabevilling til tag af 5%. –
Desuden kan det financieres via overskud i jordhandel. – Ego skriver ansøgning til provstiudvalget. !!!!
KOPIER af underskrevne protokoller 2017 til TE. !!

