Menighedsrådsmøde torsdag d. 11. september 2014 i
Sognehuset i Rødding.
Til stede: Margit Bisgård, Jeanetta Aalbers, John Rusbjerg Pedersen, Lone
Wagner, Kirsten Pallesen, Inger Pedersen, Jakob Fløe Nielsen, suppleant Hanne
Nielsen, Dorrit Stærdal Jakobsen, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Lene Damholt
Jensen
Afbud: Susanne Kobs Laursen, Kim Falkenberg
Birgitte Møller Kristensen, sygemeldt
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Kirkeligt emne: Menighedspleje v/Anna-Mette K. Jørgensen
3. Justeringer i vedtægter for menighedspleje i vort pastorat
Der er foretaget justering i vedtægterne, således at der også annonceres
om hjælp til sommerferie og der gives besked til konfirmandforældre om
hjælp til konfirmation. Vedtægterne lægges på hjemmesiden.
4. Fordeling af årets høstoffer
Høstoffer går til Folkekirkens Nødhjælp og Møltrup Optagelseshjem.
5. Fordeling af arbejdsopgaver ifb. Med høstgudstjenesten i skoven
på søndag
Opgaver er fordelt og vi mødes kl. 12.30 for at gøre klar til gudstjenesten.
6. Ansøgning fra Organist Elisabeth Juul om orgelundervisning i
Vestervig
Ansøgning er imødekommet
7. Gennemgang af udkast til revisionsprotokollat
Udkastet er gennemgået og vi sender svar til revisionsfirmaet
8. Færdiggørelse af kirkegårdsvedtægter for Vejby Kirkegård
Vedtægterne er tilrettet og sendes til godkendelse i provstiudvalg.
9. Orientering om bispevalget i Viborg stift, resultat af 1. runde og
procedure for 2. runde
Peter Hedegård og Henrik Stubkær er gået videre til 2. runde, der skal
stemmes inden d. 9.10. Der vil være to valgmøder, se DAP.
10.
Restaurering af Præstegården i Rødding ifb. med
skimmelsvampeangreb

Der sendes en ansøgning til Provstiudvalget om at få fremskyndet
renoveringen af Rødding Præstegård.
11.
Varmeanlægget i Lem Kirke
Der er bestilt elektriker, der kommer og ser på sagen.
12.

Meddelelser
Kontaktperson
Der er ansat 2 personer til at hjælpe med arrangementer
og rengøring i Rødding Præstegård og sognehus
Kirkeværge
Maler er kontaktet vedrørende synsudsatte malerarbejde
ved kirkerne
Stillads er sat op ved Lem kirke, arbejdet er påbegynder i

uge 37.
Pga. stilladset er ringning indstillet under renoveringen
Der rettes henvendelse til arkitekten for at få afklaret om
der skal opsættes afdækning af stilladset.
Lem kirke lukkes i 14 dage fra d. 27.10. for renovering af
gulvet.
Formand
Ansøgning om at få høstgudstjeneste i Rødding kirke
behandles på næste menighedsrådsmøde sammen med
evaluering af høstgudstjeneste i skoven.
Der sendes en hilsen til Vagn Lykke som tak for hans store
arbejde med registrering af kirkeinventar.
13.
Fastsættelse af mødedatoer
30. okt. Kl. 19.00 i Lem Præstegård
2. dec. Kl. 19.00 i Rødding Sognehus
14.

Eventuelt.

