Menighedsrådsmøde i Sognehuset i Rødding 9. juni 2016
Afbud fra Kirsten Pallesen, ellers var alle mødt

Pkt 1 Dagsordenen godkendes

Pkt 2. Kirkeligt emne. Anna-Mette og Jakob fortæller om provstiernes rejse til Wittenberg.

Pkt 3 Skal vi gøre noget ekstraordinært i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017
Anna-Mette foreslår sogneaftner om reformationen. Margit foreslår højskoledag om reformationen
(Henning Thomsen). Jakob foreslår studiekreds om reformationen.

Pkt 4 Udarbejdelse af budget for 2017
Provstiet har pålagt at der skal spares 5% på driftsrammen i 2017, derudover skal der spares yderligere for
at få budgettet til at hænge sammen. Medarbejderne er blevet bedt om at komme med besparelsesforslag
inden for deres respektive områder, der er kommet rigtigt mange gode og konstruktive forslag. Udfra de
indkomne forslag vil der kunne spares ca 85000 kr.
Der har været besøg af en energikonsulent i kirkerne, der vil kunne opnås en vis besparelse på driften ved
overgang til fjernvarme i Rødding, imidlertid vides det endnu ikke hvor store installationsudgifterne vil være.
John undersøger hvad udgifterne og besparelserne ved overgang til fjernvarme vil være.
På kirkeindstikket i Spøttrup Ugeavis vil der kunne spares 40.000 kr hvis man undlader det.
Der vil kunne spares 30.000 kr til maskiner
Der vil kunne spares 10.000 kr til udflugten
Der vil kunne spares 3.500 på måtterne ved Lem Kirke
Der er sparet 3500 kr på annoncering
Det giver en anslået samlet besparelse på 171.000 kr
Ved opgivelse af julebelysning på og i kirkerne kan der yderligere spares ca 7000 kr

Pkt. 5 Indkøb af ny plænetraktor til kirkegårdene. Tilbud foreligger på mødet.
Kim indhenter mindst 2 tilbud på ny plænetraktor.

Pkt. 6 Løsning på dueproblemet i kirketårnene i Vejby og Lem v/ Kim og John. Tilbud foreligger på mødet.
Der er indhentet tilbud fra Lem Tømrer-forretning på sikring af tårnene i Lem og Vejby for 16500 kr pr kirke.

Pkt. 7 Hvad skal der ske med gravstenene, der ikke er med i fredningen?
Der er kommet godkendelse på fredningsplanen for gravsten og gravstederne i Lihme og Vejby – hvordan
kommer vi videre?
Filtenborg i Nykøbing og Genfa i Ejsing har givet tilbud. Vi undersøger hvor mange gravsten vi kan få ud
inden for en beløbsramme på 10.000 kr. Margit laver annonce på kirkesiden og hjemmesiden om
bortskaffelse af gravsten.

Pkt. 8 Behandling af tilbud på førstehjælpskursus og tilbud på hjertestarter. Mail med tilbud er fremsendt.
Der undersøges og vælges et alternativt tilbud.

Pkt 9 Behandling af forslag til aftale om fordeling af varme og el-udgifter i Lem præstegård.
Forslaget godkendes

Pkt. 10 Behandling af forslag til aftale om fordeling af varme og el-udgifter i Rødding præstegård
Forslaget godkendes.

Pkt. 11 Orientering om møde med have- og landskabsarkitekt ang. Forhave, p-plads, træer m.m. ved
Rødding Præstegård.
Margit fortalte om mødet med havearkitekten og de forslag hun fremkom med, der vil blive fremsendt
detaljerede forslag. Vi forestiller os, at arbejdet skal laves i flere etaper.

Pkt. 12 Provstesyn, er der ting der haster?
Maling af vinduerne i Rødding Kirke, der indhentes tilbud.
Efeu fjernes fra kapeltaget i Rødding.

Der etableres rist ved kapellet i Lem.
Afrensning og behandling af graverhuset i Lem.

Pkt. 13 Menighedsrådsvalg 2016.06.09
Tilbud om valgkursus d. 16. august, specielt for valbestyrelsen
Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde 13. september kl 19 i medborger huset i Lihme.

Pkt. 14 Meddelelser
Ingen
16. Evt.
Næste møde: 17. august kl 19.00 i Lem

