Menighedsrådsmøde torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 19.00 i Sognehuset i Rødding.
Tilstede: Alle bortset fra Susanne, der har meldt afbud

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Gennemgang og underskrivning af Revisionsprotokollat 2014.
Bilag: Revisionsprotokollat og revisionsbemærkninger.
Revisionsprotokollatet blev gennemgået og vedgået
3. Ansøgning fra vor organist om dækning af udgifter ifb. med orgelundervisning
I Vestervig kirkemusikskole. v/Lone
Ansøgning imødekommes.

4. Indkøb af brand- og sikringsbokse til kirkesølvet.
Der foreligger forslag til størrelser og priser på mødet v/John
Såfremt kirkesølvet kan være i boksen fra Lås og Slå, vælges dette. Pris 67487,50 incl. moms
5. Fremstilling af montre til den gamle bibel i Rødding Kirke.
Skitse og pris-overslag foreligger til mødet til drøftelse. v/Margit
Skitsen blev fremlagt og undersøges nærmere.
6. Indkøb af katafalker til Lihme og Rødding Kirker.
Dette er påkrævet ifbm. Pålægget til vort personale om kistebæring v/Lone
Der indkøbes 2 stk kistevogne fra fra DanSand til 6350 kr + moms stk + tæppe.
7. Behandling af forslag fra Stiftet om fastsættelse af boligbidrag for sognepræsten
Ifbm. Renovering af præstegård.
Forslaget er vedhæftet.
Stiftets forslag blev godkendt.
8. Ønske fra kirkegårdslederen om indkøb af maskiner til kirkegården. V/Kim
Der indkøbes 3 stk hækklippere med ledning og 1 stk med batteri
9. Behandling af klage over sidste års grandækning og
drøftelse af den forestående grandækning.
Der svares, at granforbruget i 2014 blev bragt tilbage til det normale niveau efter at
forbruget gennem flere år var steget. Standarden fra 2014 fastholdes i 2015.
10. Ønske fra kirkegårdspersonalet om indkøb af salmebøger (den lette udgave)

Ved de store begravelser og gudstjenester flyttes salmebøgerne
fra kirke til kirke, og det kunne være rart med en kasse med ekstra.
Der indkøbes 30 stk hæftede salmebøger
11. Behandling af forslag til bevaringsværdige gravsten og gravsteder
på Lihme kirkegård.
Se forslag på DAP v/ Lone og Jakob
Forslaget sendes til museet evt. suppleret med en gravsten over Ingvar Ladefoged, såfremt
den kan findes.
12. Behandling af forslag til bevaringsværdige gravsten og gravsteder
på Vejby Kirkegård
Se forslag på DAB, v/Anna-Mette og John
Forslaget sendes til museet.
13. Færdiggørelse af kirkegårdsvedtægter for Rødding Kirkegård. v/Lene
Punktet udsættes
14. Genindvielse af Rødding Kirke.
Arbejdet står stille idet vi afventer endnu en godkendelse fra stiftet. Formodentlig bliver der
ikke indvielse 1/11 som planlagt.
Der nedsættes et udvalg som skal planlægge indvielsen, udvalget består af Dorrit, AnnaMette, Susanne, Margit og Jakob.
15. Fastsættelse af dato til julefrokost for ansatte, lokalråd og menighedsråd
samt valg af 2 medlemmer til udvalg.
15/12 kl 17.30
Anna-Mette og Kirsten indgår i udvalget

16. Meddelelser:

kontaktperson: orienterede om personaleforhold
Kirkeværge: Kapeldøren i Lem er rådden
Formand: diverse orienteringer

17. Eventuelt.
18. Næste møde er torsdag d. 29. oktober 2015. i Lem Præstegård.

