Menighedsrådsmøde tirsdag d. 20. august kl. 19.00 i Lem Præstegård
Tilstede: Kim Falkenberg, Dorrit Stærdal Jakobsen, John Rusbjerg Pedersen, Lone Wagner, Birgitte
Møller Kristensen, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Kirsten Væver Pallesen, Susanne Kobs Laursen,
Inger Pedersen, Jakob Fløe Nielsen, Margit Bisgård, Lene Damholt Jensen
Afbud: Jenetta Aalbers

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Underskrivning af referat fra sidste møde.
Referat underskrevet
3. Kirkeligt emne: Frivillighed i kirken og sognene v/Margit
Kan vi bruge flere frivillige i kirken og hvordan organiseres det. Hvor meget kan vi trække
på lokalrådet. Kan menigheden inddrages mere i gudstjenesten. Får vi større
arrangement.
4. Gennemgang af kvartalsrapport for 2. kvartal 2013. v/Inger
Kvartalsrapport taget til efterretning
5. Kirkeindsamlinger i 2014. Se vedhæftede.
Der samles ind til menighedspleje i adventstiden, til Børnesagens Fællesråd i julen, til Det
danske Bibelselskab Nytårsdag, til Folkekirkens Nødhjælp i Fasten, til KFUM og KFUK i
Danmark Påskedag.
6. Fastsættelse af telefontillæg til kirkegårdspersonalet.
Udsættes til næste møde
7. Fordeling af årets høstoffer
Der samles ind både ved gudstjenesten i kirken og i skoven til Møltrup Optagelseshjem
og til Syrien via Folkekirkens Nødhjælp.
8. Ansøgning fra Kirkesanger om sangundervisning hos Skive Musikskole i 2013/2014.
Sangundervisning bevilliges. Alle medarbejdere opfordres ved MUS-samtale til at
overveje, om der er kurser de ønsker at deltage i. Menighedsrådet ansøges hver gang.
9. Kirkelig betjening ved vielser udenfor kirken.
Ved vielser udenfor kirken kan man ikke forvente at organist og kirkesanger deltager.

10. Alter-projektet i Rødding Kirke. Status og hvordan kommer vi videre.
Jakob, Susanne og Margit arbejder videre og giver kommunen besked om, at projektet
ikke er opgivet.
11. Gennemgang af vedtægter for kirkeværgen. Vedhæftet.
Udsættes til næste møde
12. Visionsdag. Fastsættelse af dato og udvalg
D. 1. februar, udvalget består af Birgitte, Anna Mette og Margit
13. Orientering fra arr. udvalget.
Referatet sendes rundt sammen med referat fra menighedsrådsmøde
Tur til Migrant-kirken ’Church of Love’ tages op på næste møde
14. Meddelelser fra formanden.
Tilbud om inspirationsdag i Houlkær for menighedsråd ’Søndagsgudstjenesten i fokus’
Visitats afholdes i 2014
Digitalt kirkegårdskort laves af Geopoint- der aftales nærmere
Orienteringsmøde om opstilling og valg til provstiudvalg
15. Meddelelser fra kontaktperson.
Der er ansat en medarbejder i job med løntilskud hen over sommeren
Nye medarbejdere er fastansat efter deres prøveperiode
Kørsel gives efter SKATs takster
16. Eventuelt.
29.sept. ’Kirkens mange ansigter’ - foredrag
12.nov. ’Børns møde med døden’
Soklen til flagstang ved Rødding Kirke skiftes ud.
Renovering på Lem kirkegård fortsætter.
Printer på kirkegårdskontor udskiftes.

