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Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Ny vejledning om kirkegårdsvedtægter.

b.

Der kan søges midler fra Kompe- Ketty spørger Søren, om han har nogle gode ideer.
tencefonden 2018 fra 3/9 til 21/9.

B.

Aalborg Stift

a.

Fyld Danmarks Kirker søndag d.
30. september 2018.

b.

Fra 1. juli 2018 er Henrik Busk
Efterretning.
Rasmussen ledende beredskabspræst i Region Nordjylland.

c.

Ny standardaftale og vejledning
for rådgivningsaftaler med arkitekter.

Efterretning.

d.

Vedr. nyt fælles sagsbehandlingssystem. Sager sendes til
Provstiet som sørger for sagsoprettelse og videre ekspedition.

Efterretning.

Efterretning.

Efterretning.

e. Hvem bestemmer? - Overvejelser Efterretning.
om forholdet mellem autorisation
& frihed i Folkekirkens liturgi.
C. Sydthy Provsti
a.

Referat fra provstiudvalgsmødet Efterretning.
d. 20. juni.
OBS pkt. 45 - Agger menighedsråd ønsker at lave arrangementer i Agger Sogn, og er derfor
ikke længere en del af Sognehuset i Vestervig. Vestervig Menighedsråd kører fremover selv
drift m.m. af Sognehuset.

b.

Sommerhilsen fra Provsten.
NB. 22/8 kl. 19.00 inspirationsaften om kirkegårdsudvikling.
29/8 kl. 19.00 budgetsamråd.
14/9 kl. 21.30 "Lys i Mørket"

Efterretning.
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15/9 kl. 11.00 høstgudstjeneste.
27/11 kl. 19.30 julekoncert.
D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Vedr. indefrysning af stigning i
grundskyld

Efterretning.

b.

Nyhedsbreve fra landsforeningen..

Efterretning.

E.

Andre

a.

Indbydelse til kirkemusikskolernes årsmøde i Vestervig.

Efterretning.

b.

Indbydelse til digitaliseringskonference om folkekirkens digitale
fremtid.

Efterretning.

c.

Nyt fra personalekonsulenten.
Ny ferielov fra 2020.
Resultaterne af OK18.
Vejledende time- og lønblad.

Efterretning.

d.

Indbydelse til årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg d. 26/11.

Efterretning.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.

Maling mangler stadig.

b.

Kalkmalerier.

Vi tager dette punkt op igen, når vi er færdige med at arbejde i
sognehus. (Efteråret 2020)

c.

Orglet

Dette punkt tages op igen, når der kommer en melding fra
organisten.

d.

Andet.

4.

Kvartalsrapport for 2. kvartal
2018.

Kvartalsrapporten er gennemgået og godkendt.

5.

Fugning af kirken er afsluttet.
Hensat beløb er ikke søgt fri.

6.

Ny forretningsorden for Sognehuset.

Beløbet søges frigivet. Ang. restbeløbet søges der om
godkendelse af, at restbeløbet 100.217,82 overføres til anlæg af
Sognehuset i Vestervig.
Sognehusudvalget mødes efter MR-mødet 6-9-2018.

7.

Dato for møde ang. den videre
plan med Sognehuset.

Mandag den 10-9-2018 kl. 19.00.
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8.

Øvrigt fra udvalgene.

9.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

Foredrag med Flemming Kaul,
Nationalmuseet ?

Sommerkoncerterne går godt. Kammerkoret holder jubilæum –
punkt til næste møde.

Claus siger, at han formentlig kommer i efterårsferien i forbindelse
med kulturugen.

b.

Friluftsgudstjeneste i Leif Grønkjærs park i Krik d. 26. august
Krik og omegns beboerforening sørger for kaffe og kager.
med efterfølgende koncert

c.

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

d.

3/9 fællesspisning i Sognehuset Ok.

e.

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

f.

5/9 De Udsendte Soldaters Dag
markers med en gudstjeneste i
Vestervig Kirke kl. 20.00.

g.

16/9 kl. 11.00 gudstjeneste med Næste møde
emeritus biskop Kjeld Holm
med efterfølgende kirkekaffe.

h.

23/9 høstgudstjeneste.

i.

Det er en kirkelig højtidelighed, hvor man mindes de faldne. Claus
appellerer til opbakning til dette arrangement.

Næste møde.

Torsdagseftermiddag d. 27/9.
Næste møde.
Henning Søgaard (Ideal Combi)

10. Noget vi skal huske til hjemmesiden.
11. Evt. og ting til næste møde.
LUKKET MØDE

Vestervig, den 2. august 2018.

Underskrifter

Kammerkoret.

