Nørre Løgum Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 27. September 2018 kl.19.00
Tilstede: Erik Clausen (EC). Lars Birkmose (LB),Arne Møller Villumsen (AMV). Andreas Nielsen (AN), Hans Krüger (HK),
Henry Holm Hansen (HHH), Bent Oluf Damm (BOD). (sang & kage Henry.
AFBUD: Jens Jørgensen (JJ),

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af protokollat fra den 27. august 2018. Godkendt og underskrevet.
3.

Meddelelser: Indbydelse til indsættelse af ny provst. Kristina Rygaard Kristiansen
Budgetsamråd 27. august 2018. Ori8entering ved de deltagende.
Emner der blev drøftet udover budgetmæssige spørgsmål a) Gravstedserhvervelse og forlængelse. b)
Kompliceret sagsgang når der skal godkendes arbejder i og ved kirkebygninger. Emnerne drøftes videre i MR
og formændendes ERFA gruppe

4. Igangværende arbejde:
1. Kirketårn. Vindueslåger i kirketårn er stadig under reparation. Info ved HHH.
2. Ringeanlæg. Anlægget er renoveret. Strømtilførsel er udskiftet, dette var ikke forudset.
Der er gode forbedringer, - men en enkelt forringelse i processen før Gudstjenestestart. HHH kontakter
firmaet.
3. Gravminderegistrering. Intet nyt
Gravstederne skal beskrives nærmere og indberettes efter gældende regler. (HK HHH)
4. Dør ved kapel. Er skiftet. Pænt arbejde
5. Kirke låge. Repareret
6. Nye hynder til kirkebænkene. Der arbejdes.
7. Jule lys i kirken. Orientering ved EC der har set nogle muligheder. Fremvises ved næste MR møde.
8. Vinduer i gl. konfirmandstue samt præstebolig kitning m.v. Arbejdet er foretaget, regning modtaget
9. Tyverisikring af kirken. AN rykker.
10. El eftersyn samt termografering af kirken. Der arbejdes videre.
5. Økonomi:
1. Aktuel økonomisk situation. Der kommer regninger ind som belaster. Men intet alarmerende.
2. Revisionprotokollat til årsregnskab for 2017. Uddelt, behandlet og underskrevet. Bemærkningen i pkt.
6 drøftet og taget til efterretning.
6.

Sogn og kirke:
1. Kommende aktiviteter. Aktiviteter går i gang, 2. Ny billeder til hjemmesiden. Tages op senere.
3.
4. Frivilligfest. Ved næste møde nedsættes et udvalg.
5. Arbejdsbeskrivelse af graverens arbejde. Lars sender ud, MR giver respons. Udvalg beslutter
6. Arbejdsbeskrivelse for Kirkesanger: Forslag klar til næste møde
7. Høstgudstjeneste d. 23. september. Evaluering. Flere til gudstjeneste, ca. 140. Færre til frokost, ca. 70.
Præsten må gerne sige at der er rigtig god plads, og at det er gratis. Det var ikke aftalt hvem der skulle tælle
penge. Klarere aftaler om hvem der styrer samværet start/slut.
Der manglede fastere procedurer i køkkenet. Der bør være en tovholder der er kendt i køkkenet, der sørger
for at der kommer rullevogn ind. Lidt mere æblekage. Der var 3 skåle, der kunne være brugt 1-2 mere.
Men ikke mere rugbrød.
8. Næste menighedsråds møde 22. November
9. Henry har valgt at gå på efterløn d.1.12.2018 eller snarest der efter.Arrangement 1.s.i advent.
Stillingsopslag drøftedes. Der er nedsat udvalg.

7. Evt. Intet.
Ref: Bent O. Damm

