Menighedsrådsmøde torsdag d. 3. november 2016 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Lem.
Afbud fra Susanne Laursen. Resten var mødt.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt

2. Gennemgang af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016. v/Inger
Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev gennemgået og godkendt.

3. Fremlæggelse af forventede regnskabstal for resten af året. v/Inger og Lene.
Med de forventede indtægter og udgifter i november-december ser budgettet for 2016 ud til at være
opbrugt.
Efter en nøje gennemgang af regnskabstal for resten
af 2016, ser vi os nødsaget til at sende en ansøgning om 5% midler
Til dækning af feriepenge udgifter ifb. med Kims opsigelse.

4. Færdiggørelse af budget 2017 v/Inger og Lene.
Budgettet der udviser et underskud på 371.442 kr godkendes.
CVR nr. 68291917, myndighedskode 8549, tidsstempel 04-11-2016 13:51.

5. Behandling af indkomne tilbud på ændringer i præstegårdshave i Rødding og P-plads ved
sognehuset.
Vi beder Egebjerg fælde træerne langs Nymøllevej. Der opsættes midlertidigt 1 stk lampe på P-pladsen.

6. Behandling af indkomne tilbud på kloakseparering ved Lem Kirke og Lem Præstegård.
Der er indkommet 2 tilbud på hhv 58687,50 og 82500 begge tilbud incl moms. Vi ansøger om 5%midler til
dækning af det billigste tilbud.

7. Energimærkning af vore bygninger.
Præsteboligerne skal først energimærkes ved genudlejning.
Mandskabshuset i Lem, mandskabshuset i Rødding, Sognehuset i Rødding, mandskabshuset i Lihme kan
energimærkes for i alt 20525 kr incl moms. Der kommer et konkurrerende tilbud i den kommende uge.

8. Resultat af besøget fra kalkningstjenesten. V/John
Vi afventer en rapport fra arkitekt Søren Yde.

9. Prioritering af synsudsatte arbejder, og er der ting, som skal iværksættes nu?
Der er ingen arbejder der skal iværksættes nu da der ikke er mulighed for finansiering

10. Behandling af vort tilgodehavende på kr. 1849,51 hos Palle Sandahl Eskildsen.
Fordringen opgives og afskrives som tab

11. Behandling af vort tilgodehavende på kr. 1305,66 hos Børge Dahl.
Fordringen opgives og afskrives som tab.

12. Behandling af vort tilgodehavende på kr. 3829,16 hos Valdemar K. Larsen.
Fordringen opgives og afskrives som tab.

13. Behandling af høringssvar ang. opsigelse af tillæg for snerydning.
Punktet udsætte,s men tages op igen på et møde senest i marts.

Høringssvaret er vedhæftet.

14. Forespørgsel fra Spøttrup Kro ang. Samarbejde om aften i Rødding kirke med Ghita Nørby.
Vi siger ja til forslaget fra Spøttrup Kro.

Mail med mere info sendes separat.

15. Evaluering af valgperioden 2012 – 2016
Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?
Mødefrekvens, udvalg, mødeledelse, dagsorden, arbejdsfordeling osv.
Der er brugt meget tid på meget omstændelige oplæsninger af regulativer mm.
Møderne må gerne være lidt kortere.
Der har været god mødeforberedelse og –ledelse.

16. Meddelelser Kirkeværge:

Kontaktperson:
Der sættes præsentation af den nye kirkegårdsleder på hjemmeside og kirkeside.
Vi beder Landsforeningen forhandle på vore vegne med Dansk Kirkemusikerforening vedr. ændring af
kirkesanger stilling.

Formand:
Der holdes ekstraordinært MR-møde hos Margit 24/11 kl 19.00.

17. Eventuelt.

