Menighedsrådsmøde torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i
Lem Præstegård.
Tilstede: Dorrit Stærdal Jakobsen, John Rusbjerg Pedersen, Lone Wagner,
Jenetta Aalbers, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Kirsten Væver Pallesen, Margit
Bisgård, Inger Pedersen, Lene Damholt Jensen
Afbud fra: Susanne Laursen (supp. Dorthe Stampe er indkaldt men med afbud),
Jakob Fløe Nielsen, Kim Falkenberg
Fraværende: Birgitte Møller Kristensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Gennemgang af årsregnskab for 2013
For Rødding-Lem –Lihme-Vejby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 68291917,
Regnskab 2013, Afleveret d. 19-03-2014 12:37.
Regnskabet er godkendt med følgende ændringer til side 3
Besparelse på varmen i kirkerne kr. 105.000 kr. Der har ingen påfyldning
af olie været i Rødding kirke i december 2013. Der er påfyldt olie for
25.000 kr. i januar 2014.
Besparelse på planter m.m. 126.000 kr. Renovering på Lem kirkegård er
ikke færdiggjort. Der er ikke udskiftet hække på Lem og Vejby kirkegårde
som budgetteret. Pga. lederskifte er der ikke fortaget omlægninger af
gravsteder i 2013
Besparelser vedr. præsteboliger m.m. 145.000 kr. Der laves køkken og
bad i Lem Præstegård i 2014. Samlet pris ca. 100.000 kr.
3. Økonomi vedr. alterprojekt i Rødding Kirke
Det vedtages at det resterende overskud fra 2013 på kr. ca. 150.00
overføres til alterprojektet i Rødding
Ligeledes fremsendes ansøgning til PU på overførsel af resterende
anlægsmidler på kr. ca. 40.000
Der er givet tilsagn om Fondmidler på 300.000 kr.
Vi håber på en positiv behandling på ansøgning hos
kirkeistandssættelsesordningen
Det samlede budget er budgetteret til ca. 600.000 kr.
4. Møde med Arkitekt omkring Alterprojekt i Rødding Kirke
Der er møde med arkitekt Meedom-Bæch d. 3.4. kl. 17.30.
Menighedsrådet er inviteret.
5. Udarbejdelse af forretningsgang for indsamlede midler i kirkerne
Der udfærdiges en forretningsgang som beskriver at indsamlede midler
af praktiske grunde kan overføres fra præstens egen konto.

6. Gennemgang/udarbejdelse af kirkegårdsvedtægter for Vejby Kirkegård
Punktet udsættes til et senere møde
7. Gennemgang/udarbejdelse af kirkegårdsvedtægter for Lem Kirkegård
Punktet udsættes til et senere møde
8. Udskiftning af hække/renovering på kirkegårdene i 2014, hvor og hvor
meget?
Der skiftes hække på Vejby kirkegård i 2014
9. Lapidarium – Planlægning af det videre forløb
Der nedsættes udvalg til at arbejde videre med materialet fra museet
Vejby: Anna-Mette og John
Lihme: Jakob og Lone
Lem: Anna-Mette og Dorrit
Rødding: Jakob, Margit, Kirsten, Susanne og Lene (deles evt. i to udvalg)
Udvalgene indstiller forslag til menighedsrådet
10. Udarbejdelse af rådgivningsaftale ifb. med tårn-projektet i Lem
Der rettes henvendelse til Meedom-Bæch om en sådan aftale
11. Forespørgsel fra Alex Kirkegård om julekoncert ultimo nov. el. primo dec.
Det besluttes, at der kan afholdes julekoncert, hvis det sker ultimo nov.,
da der er andre arrangementer i december.
12. Medhjælpere i kirkerne ved konfirmationen 2014
Lihme: Jenetta spøger lokalrådet
Lem: der er fundet hjælpere
Rødding: Margit spørger lokalrådet
13. Fastsættelse af ny dato for visions/inspirationsdag
Punktet udsættes til et senere møde
14. Hvem deltager og under hvilke betingelser
Punktet udsættes til et senere møde
15. Budgetsamtaler d. 13. maj 2014
Foregår kl. 19.40 i Skive, Inger, John og Kirsten deltager
16. Meddelelser
Kontaktperson: Karin Kristensen er startet 1.april på kirkegårdene
Kirkeværge:
Taget på skibet i Lem kirke trænger til understrygning
Formand:
Kirkekoret får en hilsen til påske
Bispevalg i år
17. Næste møde?
Mødet d. 8. maj flyttes til den 30.april i Rødding Sognehus
18. Eventuelt

