Menighedsrådsmøde onsdag d. 13. marts 2013 kl. 18.00 i Konfirmandstuen i Lem.
Tilstede: Anne Mette Korshøj Jørgensen, Jakob Fløe Nielsen, Dorrit Stærdal Jakobsen, John
Rusbjerg Pedersen, Lone Wagner, Jenetta Aalbers, Kirsten Væver Pallesen, Margit Bisgård, Lene
Damholt Jensen
Afbud: Birgitte Møller Kristensen, Susanne Kobs Laursen
Kl. 18,00 kommer Turi Thomsen fra Museum Salling, for at orientere om baggrunden for
gennemgang af kirkernes gamle gravsten og gravsteder.
Ligeledes vil hun fortælle, hvorfor de forskellige sten og gravsteder udvælges til at være
bevaringsværdige. Drøftelse af menighedsrådets opgaver, når udvælgelsen er foretaget fra
Museet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

2. Underskrivning af fuldmagt til konti i Spar Nord.
Udsættes til næste møde

3. Godkendelse af kontingent til Salling Kirkehøjskole (se DAB).
Kontingent 7500 kr. til Salling Kirkehøjskole vedtaget

4. Information om introkursus i Viborg og
Arbejdsmiljøkursus i Vejle for Kontaktperson.
Begge kurser bevilliges til kontaktpersonen

5. Hvem kan annoncere på Kirkesiden – følger dette Kirkebladet?
Det er kun menighedsrådet og lokalrådene som kan annoncere på Kirkesiden.

6. Tilmelding til Distriktsforeningens generalforsamling i Skive d. 18. marts (se
DAB).
7. Fastsættelse af Honorar til Formand, kontaktperson og Kirkeværge.
Honoraret fastsættes til 10.000 til hver. Der indkøbes en printer til formanden.
Derudover ydes der kørselsgodtgørelse

8. Gennemgang og godkendelse af vedtægt for præstegårdsudvalg (bilag
vedhæftet)
Vedtægt for præstegårdsudvalg gennemgået og godkendt

9. Gennemgang og godkendelse af vedtægt for Kontaktperson (bilag vedhæftet).
Vedtægt for kontaktperson gennemgået og godkendt

10.Forslag om navne til kirkekoret og børnekoret.
Vi foreslår at begge kor hedder Vestsalling Kirkekor, og hvor det er nødvendigt kan der
tilføjes voksne og børn.

11.Meddelelser fra formanden
Jakob orienterede om børneklubben
Margit orienterede om optælling af deltagere ved gudstjenester og kirkelige møder
Margit orienterede om forskellige møder og kurser

12.Meddelelser fra Kontaktperson
Kirsten orienterede om personalet

13.Fastsættelse af kommende møder
d. 11.april kl. 19.00 i Rødding, d. 21. maj kl. 19.00 i Lem, d. 19.juni kl.19.30 i Rødding

14.Eventuelt

