Menighedsrådsmøde torsdag d. 27. februar 2014 kl. 19.00 i
Sognehuset i Rødding
Tilstede: Kim Falkenberg, Dorrit Stærdal Jakobsen, John Rusbjerg Pedersen,
Lone Wagner, Jenetta Aalbers, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Kirsten Væver
Pallesen, Jakob Fløe Nielsen, Margit Bisgård, Susanne Laursen, Lene Damholt
Jensen
Afbud fra: Birgitte Møller Kristensen, Inger Pedersen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
2. Evaluering af Menighedsmøde d. 25. febr. 2014
Indlæggene var lidt for lange, der manglede tid til at der kunne stilles
spørgsmål til menighedsrådet. Det virkede med en provokerende
overskrift, som fyldte sognehuset.
3. Endelig plan for Visitats søndag d. 16. marts 2014
Margit har lavet en tidsplan, som sendes til biskoppen.
4. Hvor sent og hvor mange ugedage skal Kirkegårdspersonalet stå
til rådighed ved f. eks. urnenedsættelse?
Der kan nedsættes urner fra arbejdsdags begyndelse og til ca. kl. 16.00
alle dage hele året rundt.
5. Behandling af ønske fra Jakob Fløe Nielsen om tildeling af
sekretærtimer
Der tildeles 100 timer om året til brug til sekretærtimer efter behov.
Timerne bruges bl.a. til opdatering af hjemmeside.
6. Fastsættelse af gave/gratiale til regnskabsfører i anledning af 25
års ansættelse
Vi følger statens regler for gratiale.
7. Behandling af projektbeskrivelse for renovering af tårn-tag og
gulv i Lem Kirke
Projektet er fremsendt til stiftet via provstiet og der er medsendt
finansieringsforslag med anmodning om 5 % midler eller stiftsmiddellån.
8. Cykelstativer til parkeringspladserne ved Lihme og Lem kirke
Vi vælger prototypen fra Johs. Stampe og bestiller 6 galvaniserede til
Lihme Kirke og 6 sorte til Lem Kirke.
9. Endelig beslutning om ændring af adgangsvejene ved Rødding
Kirke
Salling Entreprenørfirma bestilles til at lægge gange ved Rødding Kirke.
10.Ønske om ændring af adgangsveje ved sognehuset i Rødding
Brian Pedersen bestilles til at hæve niveauet ved trappen til sognehuset.

11.Forespørgsel fra kulturteamet ved Spøttrup Kulturhal om fælles
arr. 2015
Lokalrådet i Rødding medvirker med en repræsentant og dermed er vi
medarrangør.
12.Videre behandling af alterprojekt i Rødding
Efter anbefaling fra provstiudvalget går vi videre med projektet. Vi søger
en bevilling fra kirkeistandsættelsesordningen.
13.Projekter til prioriteringslisten hos PU
Tidligere orgel fra Durup Kirke til Lem kirke
Taget på Lem Kirke
Renovering af Rødding Præstegård
Omlægning af præstegårdshaven ved Rødding Præstegård og P-pladsen
ved Rødding sognehus
14.Gennemgang af kirkegårdsvedtægter for Vejby Kirkegård
Punktet udsættes
15.Gennemgang af kirkegårdsvedtægter for Lem kirkegård
Punktet udsættes
16.Sogneindsamling søndag d. 9. marts 2014
Morgenkaffe i Rødding sognehus kl. 9.00, derefter orientering vedrørende
indsamlingen.
Der er foreløbig 16 indsamlere.
17.Meddelelser
Kontaktperson: Fokus på sundhed, fokus på maskiner
Samtaler med ansøgere til kirkegårdsmedhjælper
Kirkeværge:
Konsulentbesøg vedrørende fugtig væg i kælderen i
Rødding præstegård
Formand:
18.Eventuelt

