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Punkt ni.
Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Der afholdes Projektlederkursus
d. 28-30 april. Tilmelding 9/3.

Orientering

b.

Sager, der skal forelægges den
kongelige bygningsinspektør til
udtalelse sættes i stå i perioden
1/1 - 30/4/20 pga. udløb af rammeaftale og problemer med ny
aftale.

Orientering.

c.

Vejledningen til årsafslutning for
folkekirkens lokale kasser 2019
er klar.

Orientering

d.

Kontoplaner 2020 til folkekirkens
lokale kasser er klar.

Orientering.

e.

It-system til Forsikringsenheden
tages ikke i brug.

Orientering

B.

Aalborg Stift

a.

Jule- og nytårshilsen fra Biskoppen.

Orientering

b.

Brev vedr. manglende kongelig
bygningsinspektør.

Orientering

c

Frister, vi skal være opmærksom- Orientering
me på i forbindelse med menighedsrådsvalget 2020.
NB: nye regler orienteringsmøde tirs. 12/5/20
valgsamling tirs. 15/9/20
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Punkt ni.
C. Sydthy Provsti
a.

Referat fra Provstiudvalgsmøde?

Orientering

b.

Indbydelse til afskedsreception d. Orientering
23. februar for provstisekretær
Lene Immersen. Gælder menighedsråd og ansatte. Tilmelding
senest 18/2 kl. 12.

D. Landsforeningen af menighedsråd
a.

Nyhedsbreve - Præstemangel Orientering
Liturgidebat - GDPR - Det gode
arbejdsmiljø - Kompetenceudvikling - Regnskabsafslutning Åben telefon - Lederuddannelse
for kontaktpersoner - Uddanelse
for kirke- og kulturmedarbejdere Husk at tjekke arbejdstilladelser Kodaafgift.

b.

Difference i lønafstemning for
november - skyldes ny placering
af feriepenge i regnskabet.
Afvent løsning fra FLØS.

Orientering

c.

Vær OBS på rigtig indberetning
vedr. befordingsfradrag.

Orientering

d.

Referat fra Sydthy DistriktsforOrientering
enings bestyrelsesmøde d. 27/11.

e.

Indkaldelse til Distriktsforeningen
Sydthys generalforsamling d. 5/3
kl. 19.00 i Hurup Kirkecenter.

Orientering

f.

Valgkursus d. 18/2 kl. 18.00 i
Harring-Stagstrup Kirkecenter.
For valgbestyrelsen. Husk tilmelding 27/1.

Orientering

E.
a.

Andre
Fra Folkekirkens IT: Ny selvbe-

Orientering
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Punkt ni.
tjeningsløsning til indsendelse af
"Anmodning om begravelse eller
ligbrænding"

b.

Folkekirkens arbejdsmiljørådgiv- Orientering
ning: Suppleringsuddannelse/kursus inden for arbejdsmiljø.

c.

Invitation til DSUK-årsmøde i
Aalborg Stift - 20/3 kl. 16.30 i
Brønderslev Kirke. Tilm. 12/3.

Orientering

d.

Diverse reklamer og hilsner

Orientering

e.

Tak fra Vestervig Kammerkor.

Orientering

3.

Bygge- og anlægsarbejder.

A.

Sognehuset:

Goritas skal lave undersøgelser af sognehuset for
skimmelforekomster, trænedbrydende svamp og miljø-kritiske
stoffer. Disse undersøgelser skal laves uanset hvilken fremtidig
løsning, der vælges for vores sognehus.

B.

Tag på kapel

De to tilbud, der er indhentet, er så tæt på at være lige dyre, så vi
gerne vælger den håndværker, som vi er vandt til at bruge.
Provstiudvalget spørges angående den videre proces. Der søges
om fem procents midler.

4

Øvrigt fra udvalgene.

Vi algebehandler kirken. Der bestilles kalkning af kirken.

5.

Lyden i kirken.

Vi tager på besøg i diverse kirker for at høre de forskellige
lydanlæg.

6.

Klimaet i kirken.

Poul Klenz Larsen var på besøg i går. Han foreslår, at vi installerer
varmepumpe. Claus tilføjer følgende til dette punkt: Den relative
fugtighed er for hæj i kirken. Der bør derforsættes en grundvarme
på 15 graderi kirken, så den relative fugtighed falder til max. 75%.
Dette af hensyn til kirkens inventar, herunder kirkens orgel
Vi afventer Poul Klenz Larsens rapport.

7.

Datoer for menighedsrådsmøder
i april, maj og juni.

Tors. 23-4-2020 kl17.00 Ketty, Tors 28-5-2020 kl. 17.00 Ella, Tors.
25-6-2020 kl. 17.00 Claus.

8.

Deltagelse i Kirkehøjskole

Hanne, Ketty og Margit hjælper med det praktiske.
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Punkt ni.
Budgettet er godkendt, men vi stiller os stadig uforstående overfor
størrelsen af den ekstra driftbevilling for 2020. Vi afventer
provstiudvalgets uddybning af afslaget på forhøjelsen. Vi følger op
på sagen.
Vestervig Sogns Menighedsråd CVR-nr. 6318851 budget 2020
Endelig budget afleveret d. 22-01-2020 19:27

9.

Budget

10.

Kommende arrangementer og
datoer.

a.

Filmaften i Sognehuset d. 6. feb.
kl. 19.30.

Claus, Ketty, Ella.

b.

Foredrag i Sognehuset d. 17.
marts kl. 19.30. David Bugge om
Martin A. Hansens "Løgneren"

Claus sætter annonce I avisen.

c.

Torsdagseftermiddag d. 26/3
"Ord og toner i fugleperspektiv"
v/Elly Hansen, Birte Aarup og
Hans Henrik G. Larsen.

d.

Menighedsmøde d. 12. maj

e. Kammer koret synger påsken
ind 2-4-2020 i kirken.
11.

Noget vi skal huske til hjemmesiden.

12.

Evt. og ting til næste møde.

LUKKET MØDE

Vestervig, den 22. januar 2020.

Underskrifter

