Nørre Løgum Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde Mandag d. 24. Maj 2018 kl.19.00
Tilstede: Jens Jørgensen (JJ), Lars Birkmose (LB), Arne Møller Villumsen (AMV). Lars Birkmose (LB).
Andreas Nielsen (AN), Henry Holm Hansen (HHH) Erik Clausen (EC).Bent Oluf Damm (BOD). (sang & kage Erik.
AFBUD: Hans Krüger (HK),

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af underpunkt under omfugning af mur i præstebolig.
2. Godkendelse og underskrift af protokollat fra 23. april 2018.
3. Meddelelser: Info om Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning. Kontrol af rettigheder.
Orientering vedr. ny persondatalovgivning. Renovering af kapel, indvendig.
4. Igangværende arbejde:
1. Maling af vinduer i kirken. AN kontakter maler. Tårn og låger. Jens S kontakter Stoffregen. Låger
venter til næste år.
2. Ringeanlæg. Er sat i ordre. Kommer enten fredag eller mandag. Detaljer afklares.
3. Gravminderegistrering. Der arbejdes med sagen. HK & HHH. Problematik med
4. Kopimaskine. Der er aftalt møde med repræsentant på mandag.
5. Dør ved kapel. Godkendt af stift. JJ har været i kontakt med K. Frank Ribe stift.
JS anbefaler vandret bundstykke. Dørparti laves nu, og der budgetteres med renovering næste år.
Desuden udskiftes dør i sydende af kapellet.
6. Om fugning af sydmur på præsteboligen. Er i gang. JS har været i dialog vedr. tilbuddets indhold.
Rengøring i præstebolig efter omfugningen. Der bevilliges en dags rengøring efterfølgende.
7. Kirke låge. JS & HK.
8. Tag på Gl. konfirmandstue. Her i sommer. Firmaet har det med i planlægning.
9. Nye hynder til kirkebænkene. AN. Der aftales tidspunkt for besøg i andre kirker. AN & EC
10. Jule lys i kirken. Udsættes
11. Maleren går menighedslokalerne, efter for små skader. Kontaktes.
5. Økonomi:
1. Aktuel økonomisk situation. Kvartalsrapport. Udgifter følger pænt budgettet. Orientering v. Andreas.
I forbindelse med dette punkt drøftedes forskellige tanker omkring brug af det nye område nordøst for
kirke.
2. Budgetønsker. 2019. Kalkning, renovering af kapel, infotavle, 2020: Areal rundt om kirken.
Multimaskine til kirkegård.
6.

Sogn og kirke:
1. Kommende aktiviteter.
2. Ny billeder til hjemmesiden. Tages senere når MR er fuldtalligt
4. Frivilligfest. MR synes det er en god ide. Der arbejdes videre. Tages op på næste møde.
5. Arbejdsbeskrivelse af graverens arbejde. Udvalg arbejder videre (LB).
6. Medarbejder, mødetider på kirkegården. Drøftelse. Der tages initiativ til møde. (LB)
7. Udflugt. Datoer er på vej. (BOD & LB).
8. Konfirmand æbletræ skal måske plantes i det nye stykke jord. I år plantes i bestående stykke.
9. Brugen af gasbrænder til græskanter. Der kan bruges gasbrænder på flisebelægning, - men ikke ved
græskanter og i staudebede.
10. Næste menighedsrådsmøde. Ordinært møde Torsdag d. 7. Juni kl. 17.30. Offentlig budgetmøde 19.30
(Jens bestiller brød) Annonce i Digeposten. (BOD).

7.

Evt.: Kirkesanger Amalie Hoegh stopper pr.20/8 afløses af Anna Sofie Kousgaard.
Møde i kommunen. Birte Møller deltog. Der er en god dialog.
BOD bedt om at træde ind i ”Stiftsudvalg for mødet med andre”.

Referat Bent O. Damm

