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Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

1.

2.

Siden sidst

2.A.a. Til orientering.

A.

Kirkeministeriet

a.

1. januar 2020 træder ny valgform til menighedsråd i kraft:

Godkendt.

2.A.b. Til orientering.

12. maj 2020 - orienteringsmøder
i alle sogne.
15. september - valgforsamling
i alle sogne.
b.

Høringsnotat med Kirkeministeriets bemærkninger til høringssvar vedr. udkast til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi.

B.

Aalborg Stift

a.

Invitation til at deltage i optagelsen af nytårsgudstjenesten, der
sendes på DR nytårsnat.
Optagelse d. 26/11. Til melding
til stiftet senest 15/11.

b.

2.B.b. Til orientering.

Konference om Kirkens Sociale
ansvar 14/11 2019.

C. Sydthy Provsti
a.

2.B.a. Til orientering.

2.C.a. Til orientering.

Referat fra Provstiudvalgsmødet
d. 30. sept.

D. Landsforeningen af menighedsråd 2.D.a. Til orientering.
a.

Nyhedsbreve - ny lovpakke præsenteret ved Folketingets åbning.
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E.

Andre

2.E.a. Til orientering.

a.

Invitation til brugergruppe inden
for personregistrering.

2.E.b. Til orientering

Nyt vedr. fotos og databeskyttelse

2.E.c. Til orientering.

b.

c.

d.

3.

Nyt materiale til børn fra DKM:
Om at miste www.dkm.dk/miste

2.E.d. Til orientering.

Diverse reklamer

Bygge- og anlægsarbejder.

3.A.a. Udbedring af belægning er påbegyndt.
Der er rettet henvendelse til Asger vedr. maling.

A. Indvendig istandsættelse af kirken.
a.

Ting vi mangler.
3.B.

Der har været gennemgang af huset med en arkitekt.
Vi afventer hans skrivelse vedr. husets fordele og ulemper.

4.

Vi vælger det tilbud på alarm, der er billigst i abonnement.
Der købes 3 paller kantsten til kirkegården.

5.

Vi kan ikke godkende budgettet. Der sendes brev til Sydthy
Provsti vedr. ekstra driftsbevilling, løn til organist, med henvisning til Provstiudvalgets møde den 8. april 2019 punkt.
4.

6.

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.

B.

Sognehuset:

4

Øvrigt fra udvalgene.
Tilbud vedr. alarm.
Kantsten ved grave.

5.

Godkendelse af endeligt budget
2020.

6.

Gennemgang af kvartalsrapport
for 3. kvartal 2019.

7.

Genoptryk af bogen om Vestervig 7.
Kirke i 1000 år - antal?

Vi bestiller 700-800 stk. så vi kan holde en salgspris på
100 kr.

8.

Hvad er serviceydelser og hvad
skal der betales for i forbindelse
med dåb, bryllup og begravelser
m.m. (f.eks. lys og blomster)

8.

Der skal betales for lys og blomsterpyntning ved dåb, bryllup og begravelser. Priser kan oplyses ved kirkegårdspersonalet.

9.

Kommende arrangementer og
datoer.

9.a.

Til orientering.

a.

Mortensaften står Agger for i år.
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9.b.
b.

c.

Sogneaften med Svend Andersen?
Kirkekaffe søndag d. 17/11 den dag minikonfirmander og
børnekoret medvirker.

Måske en gang til foråret.
Der bliver måske en aften med Ahmed Akkari i Sognehuset
fredag d. 8/11.

9.c.

Småkager v/Ketty. Kaffe ved alle der kan.
Krus og saftevand v/Margit.

d.

Torsdagseftermiddag/adventshygge d. 5. december.

9.d.

Til orientering.

e.

Jul i Vestervig - åbent i Sognehuset.

9.e.

Til orientering.

10.

Noget vi skal huske til hjemmesiden.

10.

Intet

11.

Konstituering.

11.

Evt. og ting til næste møde.

LUKKET MØDE

Vestervig, den 24. oktober 2019.

Underskrifter

