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Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Udmelding af pris- og lønindeks
for 2019

B.

Aalborg Stift

a.

Intet
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C. Sydthy Provsti
a.

Referat fra provstiudvalgsmødet
d. 23. maj.

b.

Indkaldelse til fyraftensmøde om
udvikling af kirkegårdene.

D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Referat fra Sydthy Distriktsforenings bestyrelses møde d. 23. maj.

b.

Nyhedsbreve fra landsforeningen..

E.

Andre

a.

Info fra DKM og varsling af prisstigning.

g.

PWC m.fl. om behandling af
persondata.

b.

Fra Mission Afrika

c.

Tilbud på konfirmandbibler.

d.

Tilbud om foredrag/koncert.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.

PWC info om persondata er videregivet til personalet.
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a.

Ting vi mangler.

Maleren lover og lover, men har endnu ikke færdiggjort arbejdet.

b.

Kalkmalerier.

c.

Orglet

d.

Andet.

Formandens initialer: MN

Fugtdryp i syd-skib er ophørt.
4.I budgettet er der afsat ca. 80.000,- for meget til aflønning af
personale. I stedet afsætter vi 40.000,- til organist-vikar, fordi
ansættelsen ikke var på plads, da budgettet blev udformet.
Yderligere har kirkegårdsudvalget et ønske om tre bænke 14.000,pr stk.
Budgettet godkendes med ovenstående ændringer. CVR63186511, afleveret 31-5-2018 10:18.

4.

Budget 2019 er afleveret.

5.

Skal vi købe bænke til opsætning 5. Køb af bænke udsat til 2019.
på kirkegården?

6.

Skal vi ændre på udformningen
af de "halve" gravsteder på det
"nye" nordlige stykke (AA)?

Ja, vi ønsker at gå videre med Sørens forslag (anderledes
udformning af gravplads). Margit henvender sig til provstiet om
forslaget.

7.

Drøftelse vedr. indsamlinger i
kirken.

Vi har drøftet sagen. Der forefindes særskilt indsamlingsprotokol
for kirkens bøsser.

8.

Øvrigt fra udvalgene.
-Personalet har bemærket, at folk åbner ind til hjertestarteren.
Indtil videre tror vi, at det bare er nysgerrighed.
-Kirke er blevet kalket.
- Til sidste møde lovede Hanne at undersøge, hvad der findes af
hjælpearbejde henvendt på indvandrere. Hun kan fortælle, at der
findes mange tiltag. Vi gør ikke noget konkret nu, men holder
opmærksomheden på, om der er behov for vores hjælp.

9.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

Foredrag med Flemming Kaul,
Nationalmuseet ?

b.

D. 21. juni kl. 19.30
Koncert i Vestervig Kirke med
Vestervig Kammerkor og Kammerensemble.

Udskudt til oktober. Endnu ikke en dato aftalt.

De har styr på det.

c.

Søndag d. 24. juni.
Kulturhistorisk pilgrimsaften.
Ok.
Starter ved Vestervig Kirkes parkeringsplads kl. 20.

d.

Sommerkoncerterne.
Der er kommet en ekstra koncert 2-8-2018. MR-mødet samme dag
rykkes til kl. 15:00
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e.

f.

Mandag d. 23. juli kl. 19.30
Kulturhistorisk vandring.
Friluftsgudstjeneste i Leif Grønkjærs park i Krik d. 26. august
med efterfølgende koncert
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Ok.

Ok.

g.

Sogneudflugten d. søndag d. 2.
september.
Ok.

h.

Dato for kirke- og præstegårdssyn er fastsat til 4. sept.
Ok.

10. Noget vi skal huske til hjemmesiden.

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

Vestervig, den 19. juni 2018.

Underskrifter
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Nej.

