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Referat af møde i Vestervig
Dato: 2018-09-06
Menighedsråd torsdag d. 6. august kl.
16.00-18.30 i Sognehuset

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Udviklingsfonden 2019 er åben
for ansøgninger til projekter der
vedrører "Unge og kirken"

Orientering.

b.

Der er sket opdatering af vejledningen om beregning af kirkegårdstakster.

Orientering.

c.

Ny runde af projektlederkursus og Orientering.
facilitatorkursus.

B.

Aalborg Stift

a.

Kursus d. 12. september:
Grøn drift af kirken.

Orientering.

b.

Introkurser for nyansatte - 11/9
eller 30/10.

Orientering.

c.

Indbydelse til stiftsdag for kirkemusik og gudstjeneste i Aalborg
d. 5/10 kl. 9.30.

Orientering.

Ok.

C. Sydthy Provsti
a.

Referat fra provstiudvalgsmøder
d. 22. og 28. august.

Orientering.

b.

Provstiet har anmodet kirkegårds- Orientering.
konsulenten om en udtalelse
vedr. vort ønsker om begravelser
i/under højbed i afd. AA øst for
kirken.

c.

Godkendelse af at ubrugte hensatte midler til fugning af kirken 100.217,82 kr. overføres til opsparing til Sognehuset.

d.

Differencen i afdrag på anlægslån Orientering.
fra 2017 kan ikke overføres til opsparing, men skal reguleres i
vores ligning for 2019.

Orientering.
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D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Nyhedsbrev fra landsforeningen..

Orientering.

E.

Andre

a.

Program for arrangementer i Folkekirkens hus efterår 2018

b.

DKM har materiale om dåb til fri
Orientering.
afbenyttelse af alle menighedsråd
på vore hjemmeside.

c.

Indbydelse til konference om
folkekirkens digitale fremtid.

d.

Advis om udskiftning af Kirkenet- Orientering.
PC.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

Orientering.

Orientering.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.

Vi håber, at vi på et tidspunkt får malet færdig.

4.

Vestervig Kammerkor har snart
25 års jubilæum. Gør vi noget?

Den 9. giver vi dem nogle flasker til deres fejring. Vi laver et
mindre traktement for dem 16-12 efter julekoncerten.

5.

Hvad gør vi med navne på døbte, Claus kommunikerer med dåbsfolk og lignende på krypteret mail.
gifte og døde i kirkebladet i forHanne advarer mod at sende private mails til mange, hvor man
hold til data forordningen?
kan se, hvem de andre modtagere er.

6.

Gennemgang af temperatur og
fugtdata fra loggerne. Skal der
ændres på noget?

Margit henvender sig til stiftet via provstiudvalget, for at få dem til
at anbefale en ekspert på feltet.

7.

Forslag til ny synsdato for præstegården.

Onsdag den 26-9-2018 kl. 11:00.

8.

Øvrigt fra udvalgene.

Kjeld oplæser synsrapport fra kirkesynet for kirke og kirkegård i
tirsdags. Rapporten sendes videre til provstiudvalg.

9.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

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

kirkekaffe med småkager.

Referat af møde i Vestervig
Dato: 2018-09-06
Menighedsråd torsdag d. 6. august kl.
16.00-18.30 i Sognehuset

b.

23/9 høstgudstjeneste.

c.

Torsdagseftermiddage
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Personalet pynter kirken.

d. 27/9 - Henning Søgaard
(Ideal Combi)
d. 15/11 - ?

27-9 kl. 14:30 Søgård – Ideal Combi. (Margit – Ella)

d. 6/12 - ?

Adventshygge.

15-11 Birthe og Ole Bruus. (Agger)

d.

Sogneaften fælles med Kirkens Det praktiske aftales på næste møde.
Korshærsgenbrug

e.

Kulturugen

Villy Egemose – Erik Heide kommer for at fortælle om kirkekunst.
Hans Henrik og Birthe Årup medvirker også.

f.

Mortens aften

Sædvanlig menu. (Thinghuskroen) Uggis kvintet spiller.

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

Vestervig, den 6. september 2018.

Underskrifter

