Menighedsrådsmøde torsdag d. 24. oktober 2013. kl. 19.00 i Sognehuset i Rødding.
Tilstede: Kim Falkenberg, Dorrit Stærdal Jakobsen, John Rusbjerg Pedersen, Lone Wagner, Birgitte Møller Kristensen,
Jenetta Aalbers, Kirsten Væver Pallesen, Jakob Fløe Nielsen, Margit Bisgård, Lene Damholt Jensen
Afbud fra Anna Mette K. Jørgensen, Susanne Laursen, Inger Pedersen, Anna-Mette Korshøj Jørgensen
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt

2.

Fremlæggelse af kvartalsrapport for 3. kv. 2013 v/Lone
Kvartalsrapporten er fremlagt, godkendelsen udskydes til næste møde

3.

Digitale kirkegårdskort, Tilbud fra Geopoint om tilvalg ifb. med kortlægningen
af kirkegårdene i Rødding, Lem, Lihme og Vejby. v/Kim
Det besluttes at samtlige tilvalg bevilliges, samtidig bevilliges indkøb af Brandsoft kirkegårdsmodul og en IPad

4.

Takster for ydelser ved begravelser, grandækning, planter (Gias) m.m.
Taksterne følger Provstiet og Gias’ takster, derudover opkræves 150 kr. for granitvaser til plade i plæne

5.

Annoncering i telefonnøglen v/Lone
Annoncering i telefonnøglen opsiges

6.

Beslutning om varetagelsen af regnskabsfunktionen fremover
Regnskabsfunktionen varetages som hidtil af ekstern regnskabsfører. Der nedsættes et udvalg bestående af
Kirsten, Margit og Jakob som aftaler vilkår for funktionen

7.

Fastsættelse af dato for omvalg til Provstiudvalget
Menighedsrådsmøde d. 10.12.2013 kl. 17.30

8.

Rådighedsbeløb til kirkegårdspersonalet v/Kirsten
Kirsten har udarbejdet et forslag til rådighedsbeløb, som forhandles videre med personalet

9.

Tilbud på vinduespudsning ved kirkerne v/Kirsten
Tilbuddet gennemgået. Det undersøges, hvor meget et rullestillads koster og om det kan anvendes i kirkerne.
Beslutning udsat

10. Forretningsgang for henvendelse til gravstedsejere ved evt. misligholdelse af gravsteder
Kirkegårdslederen retter henvendelse til kirkeværgen ved misligholdelse af gravsteder
Kirkeværgen vurderer om et gravsted er misligholdt
Ved tvivlsspørgsmål vurderes det af menighedsrådet om gravstedet er misligholdt
Ved misligholdelse af gravsted sendes et brev fra kirkekontoret i Lem til gravstedsejere
11. Ansøgning fra korleder om kursus vedr. børnekor v/Kirsten
Punktet udsættes til næste møde
12. Skal frivillige være forsikrede v/Kirsten
Kirkens forsikring skal ikke dække frivillige
13. Evt. flytning af dato for visionsdag
Visionsdagen flyttes til d. 8.3.2014 kl. 9.00-15.00

14. Sognetur til Migrant-kirken ”Church of Love” i Odense
Aktivitetsudvalget arbejder videre med en sognetur
15. Gennemgang af vedtægter for kirkeværgen, vedhæftet
Vedtægter gennemgået og tilrettet
16. Påbud fra arbejdstilsynet om undersøgelser for skimmelsvampe i Vejby Kirke
Der bestilles firma til undersøgelse af Vejby Kirke
17. Meddelelser fra formanden
Stisystem i Rødding er sendt videre til Stiftet
Der er givet 5% midler til kloaktilslutning i Vejby
Der kommet kirkegårdsarkitekt og besigtiger ændringer på kirkegård i Lem
D. 4.11. vil arkitekt se på gulvet og tårntaget i Lem kirke, PU afventer svar
Kørselsaftale skal laves for de menighedsrådsmedlemmer der har fået bevilliget kørselsgodtgørelse
Menighedsrådet skal have digital postkasse
18. Evt.
Der laves et lille brev til de brochure om Lihme Kirke, der skal husstandsomdeles i Lihme
Der bevilliges 1500 kr. + 3,82 pr. km. til foredrag med Ruth Dein fra Skive om bibelhistorie i Rødding Sognehus
Store gravsten, som stod op af kirkediget i Rødding, er flyttet
Der er kommet styr på klokkespillet i Lihme, det skal ikke stoppes under gudstjeneste.

