Menighedsrådsmøde torsdag d. 22. januar 2015 kl. 19.00 i Præstegården, Lem
Tilstede: Margit Bisgård, Jeanetta Aalbers, John Rusbjerg Pedersen, Lone Wagner, Kirsten Pallesen,
Dorrit Stærdal Jakobsen, Lene Damholt Jensen, Kim Falkenberg,
Afbud fra: Jakob Fløe Nielsen, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Susanne Kobs Laursen, Birgitte
Møller Kristensen, Inger Pedersen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Forespørgsel fra kirkegårdskontoret om deltagelse i kursus i digital dødsanmeldelse
d. 30. jan.
Kurset bevilliges, Mie og Kim tager afsted
3. Forespørgsel fra kirkegårdskontoret om kursusdag i brugen og vedligeholdelse
af de nye digitale kirkegårdskort.
Der bevilliges kursus til Mie og Kim, når Brandsoft er helt opdateret og der er indkøbt en
Ipad.
4. Færdiggørelse af hovedindgang ved Rødding Kirke, evt. med bistand af
kirkegårdskonsulent.
Grusarealet ved siden af den nyanlagte flisegang er for smal til en bil. Kim laver et
skitseforslag til udvidelse og beplantning til næste møde
5. Status på økonomien pr. 31. dec. 2014.
Gennemgang af kvartalsrapport for 4. kvartal
6. Forespørgsel om bidrag til hjemmesiden: lyt til danske salmer.
Afslag på forespørgsel om bidrag
7. Valg af 2 medlemmer til høstgudstjeneste-udvalget (høstgudstjeneste d. 13. sept. 15)
Jeanetta og Lene deltager i udvalget
8. Fastsættelse af dato for sogneudflugt 2015.
Udsættes til næste møde
9. Fastsættelse af dato for inspirationstur/udflugt for ansatte, lokalråd og rådsmedlemmer.
samt nedsættelse af udvalg.
Udflugten fastsættes til d. 3.sept. 2015. Udvalget består af Kirsten og Margit
10. Gennemgang af kirkegårdsvedtægter for Lem Kirkegård.
Lene laver udkast til kirkegårdsvedtægter for Rødding, Lem og Lihme kirker til næste møde

11. Næste møde: d. 5.3.15 i Rødding Kl. 19.00
Menighedsrådsmøde vedr. regnskab d. 26.3.15 kl. 20.00 – VIGTIGT at alle deltager

12. Fastsættelse af kirkesyn 2015.
Udsættes til næste møde
13. Meddelelser:

14. Eventuelt.

Kontaktperson

Hilsen fra Margit og Ebbe med tak for
opmærksomhed

Kirkeværge

Diverse reparationer i forbindelse med
stormene er foretaget.
Projektet vedr. renovering af Rødding
Præstegård er endeligt godkendt.
Der er lejet skurvogn og container til Jakob i
forbindelse med renovering af Rødding
præstegård.
Nyt varmeanlæg til Lem kirke indsendes til
prioriteringsliste i Provstiudvalget.

Formand

Indkaldelse til generalforsamling i distriktet
d. 9. marts

