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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Folderen om Folkekirkens økono- Orientering.
mi i 2017 er udkommet.

b.

Folkekirken som arbejdsplads får Orientering.
opmærksomhed i vellykket kampagne.

c.

Årsrapporten fra Folkekirkens
Fællesfond 2018 er udkommet.

d. Forsikringsbidraget for 2020 er
ændret til 14.136 kr.

Godkendt.

Orientering.
Orientering.

B.

Aalborg Stift

a.

Idekatalog: Kirken i sommerlandet.

Orientering.

b.

Rapporten: Kirken i sommerlandet.

Orientering.

C. Sydthy Provsti
D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Nyhedsbreve fra landsforeningen.

Orientering.

b.

Referat fra Distriktsforeningens
bestyrelsesmøde d. 24. april.

Orientering.

E.

Andre

a.

Plancher m.m. fra møde om
persondata.

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
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Orientering.

Referat af møde i Vestervig
Menighedsråd tirsdag d. 14. maj kl.
16.00-19.00 i Sognehuset

Dato: 2019-05-14

a.

Ting vi mangler.

Maleren vil komme i næste uge.

4.

Foreløbigt budget 2020.

Der mangler ca. 59.000 kr. Beløbet findes ved at skære i
forskellige udgiftsposter.

5.

Sognehuset:

Margit skriver til provstiudvalget. Vi afventer deres svar.

6

Øvrigt fra udvalgene. Herunder
opfølgning på provstesyn af kirkegården

Koncerterne er ved at være på plads. To messehagler udlånes til
Heltborg Museum. Kirkegårdsudvalget har haft møde i dag. Hvor
er vi efter provstesynet? Vi vil fortsætte med anlæg af gravsteder i
AA ud fra skitsen – som det halve projekt. Livets vej udsættes til
dette projekt er færdigt. Claus citerer provstiudvalget for at sige, at
tiden ikke er til at anlægge nyt på kirkegårdene, fordi der vil blive
skåret ned.

7.

Dato for øvrigt syn.

Provstesyn: 7. juni.

8.

Kommende arrangementer og
datoer.

a

Konfirmationen d. 19. maj. Hvem Kjeld, Hanne, Ketty og Ella hjælper.
hjælper i kirken

b.

5. juni grundlovsfest i Klosterparken kl. 14.30 - tale v/ Ulrik
Jensen.

Der er styr på det.

c.

6. juni - Vi synger pinsen ind i
kirken.

Claus har styr på det.

d.

Sogneudflugt 1. september.

Ok.

9.

Noget vi skal huske til hjemmesiden.

10.

Evt. og ting til næste møde.

LUKKET MØDE

Vestervig, den 14. maj 2019.

Underskrifter
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MR-møder: 29. aug. Kl. 16.00 Kjeld – 26. sept. Kl. 16.00 Ketty –
24. oktober kl. 16.00 Margit – 28. nov. Kl. 16.00 Ella.

