Menighedsrådsmøde torsdag d. 15.08.2019 kl. 19.00
Allan er ikke tilstede
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde - godkendt
3. Nyt fra kassereren – indestående: 261.000kr
4. Nyt fra kontaktperson – intet nyt
5. Nyt fra sognepræsten
- Sportsfestgudstjeneste, hvor skal det foregå? Natalia vil gerne spille, hvis det er i hallen, såfremt
vi kan stille et keyboard/el-klaver til rådighed. Det bliver udenfor, så derfor bliver det uden musik
men med sang fra kirkesanger.
- Konfirmandopstartsaften d. 22. august med spisning. Hvem kan hjælpe med at gøre klar, dække
bord og lave mad? Jette hjælper, Gina – indkøb og sørger for let aftensmad
- Uge 37: Konfirmandforberedelse, Jonas kan måske træde til – det er godkendt
- Sogneaften med debat om gudstjenester etc. Som udleveret ved sidste MR møde?
- Vask og pibning af pibekraver: 448kr. Eller indkøb af nye snydeskjorter? Godkendt at
snydekraver og poignetter betales af Menighedsrådet.
- Rengøring i ferie af konfirmandstuen? Hvem afløser? Annette dækker gerne i ferier.
- Nibe festival – rensning af præstekjolen.
- Drop-in Dåb i Holstebro
- Hvad gør vi ved MR computeren? Den skal til IT-doktoren. Det sørger Flemming for.
- CVLI – Skal bestilles – det gør Gina
- Stang til præstekjolerne på kontoret – Gina Indkøber
- Gina køber pulverfløde hos Jysk kaffe
6. Nyt fra kirke-præstegårdsudvalg og kirkeværge
- Have og park vedr. skel. De vil godt tage de lange grene, men der skal være klarhed vedr. skellet.
Landinspektør Jens Kjeldbjerg ser på det næste gang han kommer forbi.
- Der er kommet automatisk lystænding i kirken.

- Installation af kraftstik til varmeblæser koster 500kr at få lavet. Godkendt.
- Løse gravsten, har der været en del forespørgsler på efter der er sendt breve ud. De pårørende kan
selv vælge om de selv ønsker at sikre gravstenene selv eller om graveren tager kontakt til en
stenhugger på familiens vegne, hvorefter de pårørende selv betaler omkostningerne.
- Omkring 1. oktober skal gravstederne tjekkes gennem igen.
7. Nyt fra graver
- Reservering af gravsteder. Problemer med GIAS. Annette prøver at spørge andre gravere om de
har lignende problemer.
- Provstiudvalget har været på besøg graverhuset i løbet af sommeren.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
- Lapidariet er det de pårørendes problem at sikre dem – svaret er nej.
9. Nyt fra kirkeministeriet, stiftsøvrighed, biskoppen og provstiet – Der er kommet svar
10. Praktiske arbejdsopgaver
- Høstgudstjeneste. Erik laver kaffe/te, Flemming sørger for rundstykker og for at reklamerer i
avisen.
- Familiegudstjeneste torsdag d. 19. september kl. 17.00, Erik kontakter Anita i hallen og hører efter
om hun vil lave pizza og pølsehorn.
11. Eventuelt
- Døren til kirken åbner først efter kl. 8.00 – det giver problemer for dem der kommer og ringer
solen op. Erik ringer til ”Kirkeklokken” fra Nykøbing Mors og finder en løsning.
- Erik skulle skaffe en pult og lave et dåbsbord – det er taget til eftreretning.
- Mobil pay – måske en mulighed
12. Mødet slut kl. 21.30

