Menighedsrådsmøde torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19,00 i sognehuset i Rødding.
Tilstede: Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Jenetta Aalbers, Bertel Trærup, John Rusberg-Pedersen,
Mette Høstgård, Ole Andersen, Jørgen Breum Hansen, Margit Bisgård, Jakob Fløe Nielsen, Bent
Jensen, Helle Gori, Hanne, Lene Damholt Jensen
Afbud: Birgitte Møller Kristensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Kirkeligt emne: Punkt 1 på visionspapir, Gudstjeneste.
Brev fra biskoppen samt visionspapir, som vi bliver bedt om at svare på, er vedhæftet.
3. Kirkegårdene – Kirkegårdslederen efterlyser en plan for vore kirkegårde fremadrettet.
Hvordan kommer vi videre med dette? Evt. nedsættelse af udvalg!
Der nedsættes et udvalg, der laver forslag til en plan for kirkegårdene. Udvalget består af
Helle, Ole, Bertel, Mette, Bent og Anna-Mette. Ole indkalder til møde, orientering fra
udvalget5 fremlægges på møde i juni.
4. Gennemgang og underskrivning af regnskabsinstruks for 2017.
Forslag til instruks er vedhæftet.
Regnskabsinstruks gennemgået og godkendt.
5. Gennemgang af synsrapporter fra provstesynet i 2016.
Hvad er lavet, og prioritering af de resterende opgaver.
Synsrapporter er vedhæftet.
Der blev kort skitseret hvad der var lavet og hvad der fortsat mangler
6. Fastsættelse af datoer for syn i 2017.
D. 12. september:
Lem kirke kl. 16
Lihme kirke kl. 18
D. 14. september:
Vejby kl. 16
Rødding kl. 17.30
7. Ny dato for menighedsrådsmødet i august.
Menighedsrådsmødet flyttes fra d. 17. august til d. 24.august
8. Diverse invitationer til kurser, møder m.m.

9. Meddelelser.
Kontaktperson:

Der er ansat 2 nye medarbejdere til kirkegårdene.
Der har været medarbejdermøde.

Kirkeværge:

Der er fortsat problemer med duerne ved flere kirker

Formand:

Ved konfirmationerne vil der være frivillige til at hjælpe
Der flages hele dagen ved konfirmation ved Rødding, Lem og Lihme
kirker
Hjemmesiden varetages fremover af Linda G. Jensen
Der bestilles ekstra adgang til Brandsoft, så både formand og kasserer
har adgang.

10. Eventuelt.

