Menighedsrådsmøde torsdag d. 26. september 2013 kl. 18.30 i Lem Præstegård.
Tilstede: Kim Falkenberg, Dorrit Stærdal Jakobsen, John Rusbjerg Pedersen, Lone Wagner, Birgitte
Møller Kristensen, Jenetta Aalbers, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Kirsten Væver Pallesen, Jakob
Fløe Nielsen, Margit Bisgård, Lene Damholt Jensen
Afbud fra: Susanne Laursen, Inger Pedersen.
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen.
Referat godkendt
2. Underskrivning af referat fra sidste møde.
Underskrevet
3. Omlægning af den nord-østlige hjørne på Lem Kirkegård v/Kim.
Kims forslag til omlægning sendes til provstiet, samtidig nævnes det sydlige hjørne for
forslag til anvendelse.
4. Takster for ydelser ved begravelser m.m..
Margit spørger provstiudvalget om deres holdning til takster
5. Afholdelse af menighedsmøde.
Torsdag d. 27. feb. 2014 Udvalg: Jeanetta, Jacob og John.
6. Påbud om tilslutning af Vejby Kirke graverhus til offentlig kloak.
John undersøger om der er lavet tilslutning ellers sørger han for det bliver bragt i orden.
7. Teatertilbud til menighedsrådsmedlemmer: Se ”Udsøgt smerte” i Skive teater.
Tilbuddet sendes til medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.
8. Orientering om nationalmuseets besøg i Lem kirke v/Dorrit.
Dorrit tager kontakt til kirkearkitekt for at få set på gulv og tårn.
9. Ansøgning fra vor organist om dækning af udgifter til orgelundervisning.
Ansøgning bevilliges.
10. Ansøgning om ”muldvarp” (motoriseret kultivator) til kirkegårdene.
Ansøgning bevilliges til Husqvarna model til 4000,- kr.
11. Ansøgning fra kirkekor om nye tørklæder
Der bevilliges 5000,- kr. til tørklæder. Kordeltagerne ønsker selv at købe sorte
bluser/skjorter.

12. Ansøgning fra Team Spøttrup v/Spøttrup kulturhal til arrangement
Ansøgning afslås, da det vurderes at det ligger udenfor kirkernes formål.
13. Div. v/kontaktperson: Kørepenge til kirkesangere v/tjenester udenfor kirken.
Vinduespudsning i kirkerne.
Rådighedstillæg/telefontillæg til kirkegårdsmedhjælperne.
Kørepenge trækkes fra via selvangivelse
Der har været besøg af arbejdstilsynet
Julefrokost for menighedsråd, lokalråd og personale d. 16. dec. Kl. 18.00. Udvalg består af
Anna Mette, Dorrit og Inge Marie
Referat fra menighedsrådsmøder sendes fremover direkte til medarbejderne.
14. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012. v/Lone
Revisionsprotokollat underskrevet.
15. Endelig ligning for 2014.
Driftsrammebevilling udgør 2.563.751,- + egenfinansiering 450.000,Anlægsramme udgør 479.633,- + engangsanlægsramme på 359.083,Engangsrammen er til nye stier ved Rødding Kirke samt isolering af Rødding præstegård
16. Valg til Provstiudvalg, fastsættelse af dato for dette.
Menighedsrådsmøde d. 1. okt. Kl. 18.00 i Sognehuset, Rødding
17. Meddelelser fra formanden.
Flytning af konto for menighedspleje fra Spar Nord til Den jyske sparekasse
18. Evt.

