Menighedsrådsmøde torsdag d. 26. marts 2015 kl. 20,00 i Præstegården i Lem.
Tilstede: Lene, Birgitte, John, Lone, Dorrit, Dorthe, Kirsten Margit, Jakob, Inger
Afbud: Susanne Laursen, Indkaldt er supl. Dorthe Stampe. Jenetta og Anna-Mette er syge

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2014. v/Inger og Lene
Indsendt og godkendt. Rødding-Lem-Lihme-Vejby menighedsråd. CVR 68291917 Regnskab
2014. Afleveret 26/3 2015 kl 21:18:55.
3. Orientering om indkomne tilbud på restaurering af Rødding Præstegård,
samt status på projektet v/John
Projektet er efter tilbud er indhentet blevet 500.000 kr dyrere end budgetteret, det under
søges nu, om projektet kan finansieres eller om der skal findes andre løsninger.
4. Status på opgaver, der skal udføres for ekstra bevillingen 2015.
Våbenhusene i Rødding og Lem renoveres for hhv 60.000 og 30.000 kr.
Vi afventer pris på isolering af Lem Kirke.
Det undersøges, hvordan montrene til de gamle bibler smukkest kan placeres i Rødding og
Lem kirker.
5. Forespørgsel fra Alex, Spøttrup Kro, om samarbejde om koncert i Rødding kirke til
efteråret.
Alex forespørger om muligheden for koncert i kirken i Rødding med Kurt Ravn. Vi spørger
Alex om hvilket repertoire Kurt Ravn synger, hvorefter formanden tager stilling på rådets
vegne.
6. Formandsmøde i Skive d. 21. april, deltagere og forslag om emner til drøftelse?
Provstiet indbyder MR-formændene + 1 til møde om forefaldende MR-opgaver. Margit og
Lene tager afsted.
7. Forberedende budgetsamtaler 12. maj 2015, deltagere? Inger, Lene og Dorrit
8. Indbydelse til Stiftsmenighedsrådsstævne i Viborg d. 9. maj 2015, deltagere? Sidste
tilmeldingsfrist 18. april. Man melder sig til formanden.

9. Fastsættelse af mødedatoer. 6/5 i Lem, 9/6 i Rødding.
10. Fastsættelse af datoer til kirkesyn. /Udsættes
11. Meddelelser:

Kontaktperson Medarbejdermøde i april
Kirkeværge
Formand. Lokalrådene bistår i våbenhusene ved konfirmationerne.
Forpagterboligen er ledig efter Knud Sørensens død. Boligen
bliver tømt i løbet af foråret.
Lokalrådet i Rødding ser helst at forbindelsen mellem
lokalrådet og kvindeklubben ”Damerne” løsnes pga af
divergerende interesser. Sagen behandles på næste MRmøde.
Gravstedsregistreringen for Vejby og Lihme skal
færdigbehandles i menighedsrådets regi.

12. Eventuelt.

Dorthe foreslår event i kirken i forbindelse med
æblefestival i uge 42. Jakob snakker med Elisabeth om en
dato.

