Menighedsrådsmøde torsdag d. 30. oktober 2014 kl. 19.00 i
præstegården i Lem.
Til stede: Margit Bisgård, Jeanetta Aalbers, John Rusbjerg Pedersen, Lone
Wagner, Kirsten Pallesen, Inger Pedersen, Jakob Fløe Nielsen, Dorrit Stærdal
Jakobsen, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Lene Damholt Jensen, Susanne Kobs
Laursen, Kim Falkenberg, Birgitte Møller Kristensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Evaluering af høstgudstjeneste
Der var ca. 70 til høstgudstjeneste, dejligt med så mange mennesker. Det
var rart at så mange hjalp til med opgaverne. Godt at børnekoret og
minikonfirmander deltog.
3. Behandling af fremsendt ønske om at få høstgudstjenesten tilbage til
Rødding kirke
Vi indfører en høstgudstjeneste i Rødding Kirke fremover
4. Valg af formand
Margit Bisgaard blev valgt til formand
5. Valg af næstformand
Dorrit Stærdal Jakobsen blev valgt til næstformand
6. Valg af kirkeværge
John Rusbjerg Pedersen blev valgt til kirkeværge
7. Valg af kontaktperson
Lone Wagner blev valgt til kontaktperson
8. Valg af kasserer
Lene Damholt Jensen blev valgt til kasserer
9. Valg af sekretær
Jakob Fløe Nielsen blev valgt til sekretær
10. Valg af medlem til julefrokostudvalget (julefrokost d. 9. dec. kl. 17.00)
Margit blev valgt
11. Gennemgang af kvartalsrapport for 3.kvartal 2014 v/Inger – Lone
Kvartalsrapport blev gennemgået
12. Gennemgang og underskrivning af regnskabsinstruks
Udsættes til næste møde pga. valg af ny kasserer

13. Anmodning fra Lem Borgerforening om arr. ifb. Med at der tændes lys på
kirken d. 30. nov.
Anmodningen imødekommes
14. Forespørgsel fra lokalrådet i Lem ang. Den store træstamme på Lem
Kirkegård: Er vi interesseret i at få den omdannet til en skulptur? v/Dorrit
Anna-Mette tager kontakt til kunstneren
15. Gennemgang af synsrapporter for Lem og Vejby Kirker v/Lone
Synsrapport for Lem er gennemgået, gennemgang af synsrapport for
Vejby kirke udsættes til næste møde
16. Flytning af lamper på Rødding Kirkegård.
3 lamper ved stien på kirkegården flyttes over til den ny-anlagte gangsti
17. Meddelelser:
Kontaktperson: Smileys fra Arbejdstilsynet
16.nov.: Sofia synger, kirkekaffe og kort gudstjeneste
Kirkeværge: Renovering af Rødding Præstegård er godkendt af
Provstiudvalget
Tømmeren er færdig i tårnet i Lem Kirke og taget vil være
færdig i løbet af ca. 14 dage.
Gulvet i Lem kirke er ved at blive renoveret. Der er
udfordringer med at finde de rigtige fliser, det vil derfor
være nødvendigt at lægge en plade over igen et stykke
tid.
Formand: Hanne Nielsen og Vagn Lykke takker for opmærksomhed
18. Eventuelt
Sogneindsamling d. 8. marts 2015
Næste møde 2. december i Rødding sognehus

