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Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Brev vedr. det nye lønsystem til
Orientering.
FLØS - der er stadig rigtig mange
udfordringer.

b. Forsikringsbidrag sættes til 0 kr. i Orientering.
2019 grundet år med lave forsikringsudbetalinger. Præmien vil
fremover variere afhængig af skadersudgifter.
c. Alle skal gentildeles rettigheder på Orientering.
DAP grundet nye krav i databeskyttelsesforordningen.
B.

Aalborg Stift

a.

Der kommer ny ferielov fra 1.
sept. 2020.

Orientering.

b.

Nyt cirkulære om regulering af
boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2018.
Stigning på 1,2%.

Orientering.

c.

Nyt cirkulære om regulering af
sats for boligopvarmning pr. 1.
april 2018.
Sats nedsættes til 169 kr./ nettokvadratmeter.

Orientering.

d.

Stifter og provstier har fået nyt
fælles sagsbehandlingssystem F2 - forvent forlænget sagsbehandling i starten.

Orientering.

e.

Opfordring fra Biskoppen til at
Orientering.
integrere sognenes udenlandske
tilflyttere.

f.

Indbydelse til studiedag om
"Fremtidens gudstjeneste" i Folkekirkens Hus, d. 24/5 kl. 9.30.
Tilmelding d. 16/5.

Orientering.
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g.

Opfordring til sognene om at
indgå i et missionsprojekt.

Orientering.

h.

Høring om udkast til bekendtgør. Orientering.
else om bevaring og kassation af
arkivalier hos menighedsrådene.

i.

Nyhedsbrev om monumentsikkerhed på kirkegården.

Orientering.

C. Sydthy Provsti
a.

Referat fra provstiudvalgsmødet
d. 18. april.

Orientering.

b.

Forespørgsel vedr. Provstijulekoncert i Vestervig Kirke.

Orientering.

D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Invitation til formøde til årsmøde.
Sognehuset i Vestervig d. 23/5
kl. 17.00.

Orientering.

E.

Andre

a.

Tilbud fra Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

Orientering.

b.

Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden.

Orientering.

c.

Invitation til optaktsmøde til Kirkebussen på Kulturmødet 2018.

Orientering.

d.

Tilbud om foredrag/koncert.

Orientering.

e.

"Takkebrev" fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

Orientering.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.

Maleren kommer for at male kirkebænkene færdig.

b.

Kalkmalerier.

Vi ser tiden an.

c.

Orglet

Vi ser tiden an.

d.

Andet.

Referat af møde i Vestervig
Menighedsråd tirsdag d. 22. maj kl.
16.00-19.30 i Sognehuset

Dato: 2018-05-22

Blad nr. 20

Claus kommer senere

Formandens initialer: MN

Under punkt fire.

4.

Hvordan kan vi/skal vi integrere
de ca. 100 udlændinge der bor i
Vestervig Sogn?

Hanne undersøger, om der er foreninger, som man kan henvende
sig til.

5.

Skal Vestervig Sogn støtte et
fast miissionsprojekt?

Vi tager ingen initiativer i den anledning, men stiller gerne lokaler til
rådighed eller støtter på anden måde.

6.

Kan provstiet holde julekoncert i
Vestervig Kirke?

Det må de gerne.

7.

Har vi brug for at melde os ind i
Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning?

Vi melder os, hvis vi får problemer, vi ikke kan løse.

8.

Vores kommentarer til Hensigtserklæring vedr. samarb. med
Vestervig Kirkemusikskole.

Vi godkender hensigtserklæringen.

9.

Hvor meget kan vi støtte Børnekoret med i år?

5.000,- for 2018. De kan søge igen, hvis der opstår behov.

10. Hvordan bliver det en god oplev- Hvis man ønsker altergang nede i kirken, skal man henvende sig
else for gangbesværede at deltil kirkebetjeningen før gudstjenestens begyndelse. Dette skrives i
tage i altergangen i Vestervig
kirkebladet.
Kirke? Rampe - gelænder?
11. Udkast budget 2019.

Godkendt. Dette er endelig budget.

12.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018.

Gennemgået og godkendt.

13.

Øvrigt fra udvalgene.

14.

Dato for syn:

Koncerterne er tilrettelagt. Der laves lister med billetsælgere.
Tømren og maler har lavet arbejde på præstegården –
garageporte osv. Kjeld, Søren og Hanne har været på kursus i
grøn kirkegårdsdrift.

15.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

5. juni kl. 14.30
Grundlovsfest i Klosterparken
med De Samarbejdende Foreninger.

b.

c.

Foredrag med Flemming Kaul,
Nationalmuseet ?
D. 21. juni kl. 19.30
Koncert i Vestervig Kirke med
Vestervig Kammerkor og Kammerensemble.

Er på plads.

Ikke fastlagt dato.

Ok.
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d.

Søndag d. 24. juni.
Kulturhistorisk pilgrimsaften.
Man går til Agger, hvor der er midnatsgudstjeneste.
Starter ved Vestervig Kirkes parkeringsplads kl. 20.

e.

Sommerkoncererne.

f.

Mandag d. 23. juli kl. 19.30
Kulturhistorisk vandring.

Ok.

Fastsættelse af datoer for menighedsrådsmøder resten af

1-8-2018 kl.16.00 (Hanne), 6-9-2018 KL16.00 (Claus), 11-10-2018
(Ketty), 21-11-2018 kl. 15.30 (Ella)

Ok.

g.

h. 27/9 2018. Henning Søgård
fortæller
16. Noget vi skal huske til hjemmesiden.

17. Evt. og ting til næste møde.
LUKKET MØDE

Vestervig, den 22. maj 2018.

Underskrifter

