Menighedsrådsmøde tirsdag d. 20. september 2016 kl. 19.00 i Sognehuset, Rødding .
Tilstede: alle.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
2. Ansøgning fra vor organist om orgelundervisning i Vestervig.
Pris: kr. 4500,- for sæson 2016/2017
Ansøgningen imødekommes.
3. Der er ønske fra Kirkegårdslederen om indkøb af 2 håndholdte løvsugere.
Pris: kr. 2800,- plus moms pr. stk.
Ansøgningen imødekommes
4. Godkendelse af ændringer til varmeaftalen for Jakob Fløe Nielsen i Rødding Præstegård.
Der tilføjes ”(uopvarmet garage)” i aftalen.
5. Behandling af indkomne tilbud på ændringer i præstegårdshave i Rødding og P-plads ved
sognehuset (fase 1 og fase 2)
Punktet udsættes, da der er uklarheder i det indkomne tilbudsmateriale.
6. Behandling af indkomne tilbud på kloak separering ved Lem Kirke og Lem Præstegård.
Der laves en kameraundersøgelse der skal lægges til grund for evt. tilbudsgivning om
afløbsseparering.
7. Valg af udvalg til ansættelse af kirkegårdsleder.
Medarbejderne vælger en repræsentant til udvalget, der endvidere består af Kirsten,
Margit og Jakob.
8. Valg af 2 personer til at arrangere julefrokost.
Jenetta og Jakob.
9. Behandling af revisionsprotokollat og revisor erklæring for regnskab 2015.
Se vedhæftede bilag.
Protokollat og revisorerklæring tages til efterretning.
10. Fremlæggelse af ajourført likviditetsbudget for resten af 2016 og 2017.
Der er lavet et udskrift til og med den 19-09-2016. Resultat af drift per 19-09-16: overskud
på 45.800,02 kr. Inger og Lene forsøger til næste møde at lave et overslag over evt.
ubrugte midler på årets budget.
11. Evaluering af valgperioden 2012 – 2016.

Hvad gik godt og hvad gik mindre godt?
Mødefrekvens, Udvalg, Mødeledelse, dagsorden, referater m.m.
Punktet udsættes
12. meddelelser:

Kirkeværge:
Kontaktperson: Stillingen som kirkegårdsleder er opslået,
stillingen forventes besat i nov. el. dec. Indtil stillingen er
besat får den medarbejder der passer telefonen
”mandagstillæg” i tvivlstilfælde kontakter den
pågældende medarbejder en af præsterne.
I næste MR-periode vil Landsforeningen forsøge at
etablere en kontaktpersonuddannelse.
Der skal underskrives tiltrædelse af Kim Falkenbergs
opsigelse.
Formand:

13. Eventuelt.
De ikke bevaringsværdige udløbne gravsten er nu fjernet fra Lihme kirkegård.
Næste møde: 3. november kl 19.00 i Lem.

