Menighedsrådsmøde torsdag d. 14. august 2014 i Lem
Præstegård.
Til stede: Dorrit Stærdal Jakobsen, John Rusbjerg Pedersen, Lone Wagner,
Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Jakob Fløe Nielsen, Kim Falkenberg, Margit
Bisgård, Lene Damholt Jensen, Kirsten Pallesen, Jenetta Aalbers
Afbud fra: Inger Pedersen, supp. Hanne Nielsen
Birgitte Møller Kristensen, sygemeldt
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Kirkeligt emne: Kristendom og politik v/ Jakob
3. Gennemgang af kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 v/ Inger og
Lone
Kvartalsrapport godkendt. Der er brugt knap 50 % af budgettet.
4. Forslag om ændringer på Rødding Kirkegård v/ Kim
Der fjernes hække og sås græs i nogle områder af kirkegården, hvor der
er mange tomme gravsteder. Gravstederne nedlægges ikke, men det
søges så vidt muligt at undgå at sælge disse, så der på sigt er mulighed
for at bruge området til andet formål.
5. Emner til ansøgning til provstiets initiativpulje 2015
Vi søger ikke puljen, da der ikke er kommet forslag med væsentlig
økonomiske udfordringer og derfor mener at puljen kan anvendes bedre
andetsteds.
Forslag fra mødet d. 3.5.14 tages med til frivillighedsmødet senere i
efteråret.
6. Tårn projekt i Lem, status og fremlæggelse af håndværkernes
tilbud v/ Dorrit
Der er indhentet tilbud og valgt Ole Ibsen A/S til murerentreprisen til
319.625,- kr. incl. moms og Lem Tømrer og Snedkerforretning A/S til
tømrerentreprisen til 310.000,- kr. incl. moms.
7. Nedsættelse af byggeudvalg til tårn-projektet i Lem
Byggeudvalget består af Dorrit, John og Anna-Mette
8. Nedsættelse af byggeudvalg til alter-projektet i Rødding
Byggeudvalget består af Margit, Susanne og Jakob

9. Stillings opslag vedr. service medarbejder til rengøring i
sognehuset og præstekontor
samt praktisk hjælp ved nogle af vore arrangementer
Stillingsopslag sættes i Spøttrup ugeavis i uge 34.
10.
Budgetsamråd i Skive Sognegård d. 27. aug. kl. 18.00 –
Hvem deltager?
Lone, Inger og Margit
11.
Udarbejdelse af kirkegårdsvedtægter for Vejby Kirkegård
Vedtægter rettet til, tillæg udarbejdes på næste møde
12.

Meddelelser
Kirkeværge
Der er konstateret skimmelsvamp i Rødding præstegård
Kontaktperson
Formand

13.
Næste møde
Rødding sognehus d. 11.9.2014 kl. 19
14.

Eventuelt

Der indkøbes 2 klassesæt skolebibler til konfirmandundervisning i henholdsvis
Lem og Rødding.

