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Dato: 2018-10-11

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

B.

Aalborg Stift
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a. Ny medarbejder i Stiftet:
Orientering.
Jeanette Højrup Søgaard er ansat
som økonomi- og administrativ
med arbejder pr. 1. august.
b. Udtalelse fra kirkegårdskonsulen- Orientering.
ten. Det anbefales at ansøgningen
ikke godkendes. Der opfordres til
at fremsende revideret forslag.
C. Sydthy Provsti
a.

Referat fra provstiudvalgsmøder
d. 11. sept. og 3. okt.

Orientering.

b.

Vestervig er tilmeldt provstiets
fælles projekt vedr. digitaliseret
kirkegårdskort.

Orientering.

c.

Vedr. fugt og varme: Data fra log- Orientering.
gerne skal sendes til varme-,
energi- og klimakonsulenten,
hvorefter der aftales nærmere.

d.

Synsrapport for Vestervig Kirke
2018 godkendt til udførelse når
økonomien tillader det.

Orientering.

D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Nyhedsbrev fra landsforeningen..

Orientering.

b.

Vær OBS på om der betales for
meget til EG Brandsoft m.m.
Gennemgå adgange.

Orientering.
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c.

Referat fra Distriktsforeningens
bestyrelsesmøde d. 11. sept.

d.

Indbydelse til distriktsforeningens Orientering.
efterårsmøde i Harring Stagstrup
Kirkecenter d. 14. nov. kl. 19.30.
Taler: Sørine Gotfredsen.

E.

Andre

a.

Fra Gias: Provstierne har nu adgang til menighedsrådenes forside i GIAS via DAP.

Orientering.

b.

Fra IT- kontoret:
Fortrolige dokumenter kan deles
mellem menighedsrådsmedlemmer på DAP.

Orientering.

c.

Distriktsforeningerne i Thy og
Mors laver sammen med
Museum Thy en udstilling om
kirketekstiler i 2019. Alle sogne
kan bidrage.

Orientering.

d.

Personalekonsulenten indkalder
til fyraftensmøde for kontaktpersoner d. 30. okt.

Orientering.

e.

Rykker og kvittering for afmelding af Kirkenet-PC.

Orientering.

f.

Tilbud om foredrag.

Orientering.

g.

Diverse ansøgninger om økonomisk støtte.

Orientering.

h.

Tak fra Vestervig Kammerkor.

Orientering.

i.

Regnskab for projekt Lys i Mørket og evaluering fra skolekonsulenten vedr. skoledelen.

Orientering.

j.

Indbydelse til Himmelske Dage
på Heden 30. maj - 2. juni 2019.

Orientering.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.
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4.

Udfærdigelse af indsamlingslisten for 2019.

Vi har udfærdiget en oversigt over, hvad vi laver indsamlinger til og
ved hvilke gudstjenester.

5.

Gennemgang og godkendelse
af revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017.

Gennemgået og godkendt.

6.

Gennemgang og godkendelse af
budget for 2019.

Budgettet er godkendt. Endelig budget afleveret d. 11-10-2018.
Vestervig Sogns menighedsråd, CVR-nr. 63186511.

7.

Opfølgning på opspænding af
kirkens tagkonstruktion.

Vi beder ham om at lave opfølgning i foråret 2019.

8.

Fordeling af høstoffer og/eller evt. Høstofferet fordeles til fem forskellige godgørende organisationer:
øvrig støtte til ansøgere.
Hospice Forum Danmark, WeShelter, Kirkens Korshær, Bedre
Psykiatri og Møldrup Optagelseshjem.
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9.

Friluftsgudstjenesten 2019 - skal Ja, Det bliver på Sct. Thøgers kirketomt.
den være på Sct. Thøgers kirketomt igen?

10.

Hvad gør vi vedr. manglende dårlig belysning ved trappen
ved kirkens indgang?

Vi er enige om, at det skal være tilbud 1 fra El-kontakten med én
ændring. Der sættes lys på begge sider af portalen.

11.

Øvrigt fra udvalgene.
Herunder synsrapport fra
præstegården.

Synsrapport om præstegård er gennemgået og godkendt.
Søren laver et nyt forslag til vor ”alternative projekt” på
kirkegården. Kirkegårdsapp bevares – 1925 pr år + moms.
”Digital Dødsanmeldelse” oprettes Prisen er 995 kr. + moms. Dette
er et engangsbeløb.

12.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

Kulturugen.

b.

Torsdagseftermiddage:

Der er lavet et godt program.

d. 15/11 - Birte og Ole Bruus,
Agger står for arrangementet.
fra Agger for tæller om deres
cykeltur langs Mosel i 2017
d. 6/12 - Blomsterdekoratør
Laila Sørensen, Gettrup vil
lave advents og juledekorationer.
c.

Ketty og Kjeld.

Sogneaften fælles med Kirkens Ella er ansvarlig.
Korshærsgenbrug mandag d.
29. okt. kl. 19.30.
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d.

Alle Helgens dag. - Gudstjeneste tidspunkt. 10.30 uden
Kammerkoret eller kl. 14.00
med Kammerkoret - der står
10.30 i kirkebladet!

Vi holder fast ved 10:30.

e.

Mortens aften

Ellas tlf. nr. rettes i annonce.

f.

Kirkekaffe d. 18. november.
Minikonfirmanderne deltager.

Kaffe: Kjeld, Ketty, Margit, Holger. Margit køber kager.

g.

NB. gudstjenestetiderne nytårsdag er forskellige på side 2
og 12 i kirkebladet.

Kl. 16.00

h.

Dato for kirkefrokost i januar?

27. Januar. Gudstjenestekl.10.30 efterfølgende frokost.
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i.
Datoer for kommende
menighedsrådsmøder

15-1-2019 16:00, Margit, 21-2-2019 16:00 Kjeld, 19-3-2019 16:00
Holger.

j.

Onsdag d. 6-3-2019 kommer Villy Egemose for at spille jazzsalmer.

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

Vestervig, den 11. oktober 2018.

Underskrifter

Konstituering.

