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Referat af møde i Vestervig
Dato: 2020-06-25
Menighedsråd torsdag d. 25. juni kl. 1719.30
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Formandens initialer:
MN
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Beslutning

1.

Godkendelse af dagsordenen

1. Godkendt

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Diverse vejledninger i forbindelse
med coronapandemien.

I Vestervig kirke er der plads til 130 personer.

b.

Det er igen muligt at ansøge den
Statslige Kompetencefond

Orientering.

c.

Udmelding af pris- og lønindeks
for 2021.

Orientering.

d.

Der kan søges om støtte fra Den
Orientering.
Folkekirkelige Udviklingsfond 2021
- fokus på klimaet og kirken.
Ansøgningsfrist 1/11/2020.

B.

Aalborg Stift

a.

De folkevalgte medlemmer af menighedsrådet indkaldes til drøftelse af den fremtidige betjening af
embedet som sognepræst i Vestervig-Agger pastorat, mandag d.
29/6 kl. 16.30 i Bispegården

Orientering.

b.

Tilladelse til at anvende ”Bibelen
2020” ved gudstjenester frem til
udgangen af juni 2021, hvis menighedsrådet beslutter det.

Orientering.

c.

Claus Nybo er bevilget afsked
Orientering.
med pension på grund af alder fra
udgangen af september måned
2020 fra tjenestemandsstillingen
som sognepræst i Vestervig-Agger
pastorat.

C.

Sydthy Provsti

a.

Provstikontoret udvider åbningstiden. Mandag til torsdag 9-13,
fredag 8-12.

Orientering.
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D.

Landsforeningen af Menighedsråd

a.

Nyhedsbrev.

E.

Andre

a.

Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden vedr. den nye ferielov og om
COVID-19 kan være en arbejdsskade.

Orientering.

b.

Diverse reklamer

Orientering.

3.

Bygge- og anlægsarbejder

A.

Sognehuset

Intet nyt.

B.

Tag på kapel

Problemet er blevet værre. Skaden er større end først
antaget.

4.

Øvrigt fra udvalgene

Møde i kirkegårdsudvalg d. 30-6.

5.

Budget 2021 for Vestervig Sogns Godkendt.
Menighedsråd som blev godkendt
på mødet den 28. maj 2020 er afleveret den 10. juni, med identifikation:
Vestervig Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 63186511, Budget 2021,,
Bidrag budget afleveret d. 10-062020 13:27.

6.

Hvad er prisen for brug af Vestervig Kirke, når ”udensogns” gerne
vil gøre brug af kirken ved begravelser, bryllupper m.m.

Pris for lån af Vestervig kirke: 1.936,Pris for personale uden organist og kirkesanger
hverdag: 875,Weekend: 1.312,Organist:778,Kirkesanger: 751,Disse takster bliver pristalsreguleret hvert år.

7.

En forespørgsel på lån af Vestervig Kirke til en vielse d. 1/8.

Ok.

Orientering.
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8.

Har vi alle tilladelser til automatisk dørlås?

Vi mangler endelig afklaring fra forsikringen.

9.

Fastsættelse af dato for det årlige D. 25.8.2020. kl. 9.00 til 12.00 - Kirken og kirkegård.
syn.

10.

Revideret tilbud på nyt lydanlæg i Vi accepterer tilbuddet og går videre med det.
kirken, efter møde med lydfirma.

11.

Klimaet i kirken

Vindues oplukkere har hjulpet på problemet. Vi skal være
obs. på at de virker optimale. Luftfugtigheden ligger på et
acceptabelt niveau.

12.

Forslag om opsætning af solceller.

Det er vi ikke klar til endnu.

13.

Skal vi bruge teksterne fra
Ja. Præsten kan vælge.
”Bibelen 2020” i forsøgsperioden?

14.

Ansøgning fra Danmarks Kirkelige Vi støtter ikke.
Mediecenter.

15.

Kommende arrangementer.

a.

Torsdagseftermiddag – 3/9 se program fra 16/4

b.

Sogneudflugt 6/9 – Agger arrange- Moesgård Museum
rer.

c.

Konfirmationer – flest d. 15/8 kl.
11.15 og 2 ved gudstjenesten
d. 6/9 kl. 10.00

Margit trykker sangark. Vagt: Ella og Kjeld.

16.

Noget vi skal huske til hjemmesiden?

Ingenting.

17.

Evt. og ting til næste møde

Vestervig, den 25. juni 2020.

underskrifter

Orientering.
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