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Ella og Claus kommer
senere
Ella kom til punkt seks.
Claus kom midt i punkt syv.

Formandens initialer: MN

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Orientering om opgaver for arbejdsgivere i forbindelse med
konfliktvarslet.

Efterretning.

b.

Der er kommet nye forsøgsrammer:
Forsøg vedr. placering af visse
administrative opgaver.
Forsøg vedr. fælles udvalg på
tværs af menighedsråd.
Forsøg vedr. kontaktperson for
flere menighedsråd.

Efterretning.

c.

Ny obligatorisk uddannelse for
provstisekretærer.

Efterretning.

B.

Aalborg Stift

a.

Status vedr. Folkekirkens Familiestøtte.

Efterretning.

b.

Information vedr. konfirmation.

Efterretning.

c.

Indbydelse til kursusdag: Grøn
Kirkegårdsdrift. 15/5/2018.

Efterretning

C. Sydthy Provsti
a.

Referat fra provstiudvalgsmødet
d. 21. marts.

Efterretning.

b.

Brev med oplæg til samtalen
mellem menighedsråd og provstiudvalg d. 12/4 kl. 14.30

Efterretning.

D. Landsforeningen af menighedsråd
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a.

Nyhedsbreve.

Efterretning.

b.

Kirkeministeriet giver besked til
personer, der er omfattet af varsel om strejke og lockout.

Efterretning.

c.

Referat fra Distriktsforeningens
bestyrelsesmøde d. 21/3.

Efterretning.

d.

Indbydelse til kirkevandring i
Stagstrup tirsdag d. 12/6.

Efterretning.

E.

Andre

a.

Udskiftning af Kirkenet-pc er
udskudt i 6 mdr.

Efterretning.

b.

Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden.

Efterretning.

c.

Tilbud om foredrag.

Efterretning.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.

Der mangler stadig maling.

b.

Kalkmalerier.

Ingenting.

c.

Orglet - herunder rettelse til sidste Ok.
mødes referat. Ozonlampe er
ikke skiftet - kun en kontakt til
den.

d.

Andet.

Nej.

4.

Status vedr. hjertestarter.

Hjertestater er opsat, og menighedsråd og personale har været på
kursus. I udhængsskabet gøres der opmærksom på, at der findes
hjertestarter i kirken.

5. Kan vi støtte Vestervig KammerDette vedtages. Vi har før givet traktement til kammerkoret ved
kor med 15.000 kr. det første år
arrangementer. Dette må koret efterfølgende selv sørge for.
mod, at de medvirker ved min. 2
koncerter og gerne et par arrangementer mere?
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6.

Vi giver morgenkaffe som vanlig.

Forespørgsel fra Klostermarkedudvalget om vi vil give rundstykkerne igen i år.

7.

Øvrigt fra udvalgene.

8.

Vores ønsker/visioner til mødet
med Provstiudvalget i morgen.

9.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

Torsdagseftermiddage:

Kjeld har bestilt håndværkere til vestgavl på præstegård, som
fuges op – og nye garageporte.
Bladmøde den 23. maj. Aktivitetsudvalgsmøde d 2. maj.
Margit har taget notater.

19/4 Ketty Sørensen fortæller om Hanne laver kaffe, og byder velkommen.
sit liv.
b.

Forårsfest i Sognehuset fælles
med Håndværker- og Borgerforeningen d. 23/4.

Orientering.

c.

Konfirmation d. 29/4

Vagter: Kjeld, Holger og Ella.

d.

Personaleudflugt 5/5.

Program på vej.

e.

Vi synger pinsen ind d. 15/5.
I Vestervig Kirke?

Det er i Vestervig Kirke. Annonceres.

f.

Foredrag med Flemming Kaul,
Nationalmuseet ?

Claus aftaler en dato med ham.

10. Noget vi skal huske til hjemmesiden.

Ingenting.

11. Evt. og ting til næste møde.

Agger menighedsråd skal have en lille gave i anledning af
indvielsen af deres nye lydanlæg og parkeringsplads

LUKKET MØDE
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Vestervig, den 11. april 2018.
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