Side 1 af 3

Referat af møde i Vestervig
Menighedsråd tirsdag d. 24. nov. kl.
17.30-19.00

Dato: 2020-11-24

Dagsorden

Beslutning

1.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Diverse vejledninger i forbindelse
med coronapandemien.

b.

Budget for folkekirkens fællesfond
2021 er offentliggjort. 1,3 mia.

Orientering.

c.

Kirkeistandsættelsesordningen
2020 støtter 11 projekter.

Orientering.

B.

Aalborg Stift

a.

Louise Sommer er tiltrådt som
bispesekretær i Aalborg Stift.

Orientering.

b.

Breve vedr. nedlukning og delvis genåbning i 7 nordjyske kommuner.

Orientering.

c.

Afholdelse af afstemningsvalg
er omfattet af undtagelsen for
forsamlinger og kan afholdes.

Orientering.

C.

Sydthy Provsti

a.

Synsprotokoller for Vestervig
Kirke og Sognehus er godkendt
til udførelse, når økonomien tillader det.
Data vedr. fugtighedsniveau i
kirken ønskes tilsendt.
NB provstiudvalget skal søges
om tilladelse til træfældning.

Orientering.

b.

Vestervig Menighedsråds kvartalsrapport for 2. kvartal er taget
til efterretning.

Orientering.

c.

Indsendte kirkegårdsvedtægter
til godkendelse er udsat. Afventer
drøftelse af erfaringer vedr. udarbejdelse af kirkegårdsvedtægter.

Orientering.

d.

Referater fra Provstiudvalgsmøder

Orientering.
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d. 19. okt. og 12. nov.
e.

Rapport vedr. skimmelsvamp i
Orientering.
Vestervig Præstegård er taget til
efterretning. Menighedsrådene
opfordres til at drøfte ønsker til
nybyggeri eller køb af anden bolig
og evt. placering.

f.

Grundet corona-situationen er
Orientering.
provstikontoret lukket indtil 3. dec.
Personalet træffes pr. mail eller tlf.

D.

Landsforeningen af Menighedsråd

a.

Nyhedsbrev:
Orientering.
Nyt fra delegeretmødet.
Menighedsrådsvalget godt fra start
GDPR

E.

Andre

a.

Hurup Menighedsråd har kontak- Orientering.
tet jurist vedr. betaling for brug
af Vestervig Kirke ved begravelser
- afventer svar.

b.

Brev fra Claus Nybo vedr. skimmelsvamperapporten fra Teknologisk Institut.

Vi har modtaget brevet fra Claus Nybo. Menighedsrådet
genkender ikke, at vi ikke har levet op til vores ansvar for
præsteboligen. Vi har ikke været kendt med, at
præstefamilien har været syge af at bo i præsteboligen.
Vi henviser til tidligere synsrapporter og provstesyn.

c.

Diverse reklamer.

Orientering.

3.

Bygge- og anlægsarbejder

A.

Sognehuset

På standby.

B.

Tag på kapel

Intet nyt.

C.

Præstegården

Dette bliver en sag for de nyvalgte menighedsråd i Agger
og Vestervig.

4.

Øvrigt fra udvalgene

Vi planlægger ”Synge Julen Ind” 20. dec. kl. 19.00.
Præsten og Hans Henrik.
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5.

Kommende arrangementer

a.

Adventshygge i Sognehuset d.
3/12.

Birthe og Hans Henrik. Margit tager det med til det
konstituerende møde for det nyvalgte råd.

b.

Praktisk vedr. juleaftensgudstjenesten.

Kirsten aftaler nærmere.

c.

Praktisk vedr. gudstjenesten 1.
januar.

Kirsten aftaler nærmere.

6.

Noget vi skal huske til hjemmesiden?

Siden bliver opdateret mht. gudstjeneste tider – Det nye
råds konstituering.

7.

Evt. og ting til det nye råd.

Vestervig, den 24. november 2020.

underskrifter

Der er givet tilladelse til, at et billede af den store
lysekrone i kirken kan vises på ”Danske Herregårdes”
hjemmeside. Linket kommer i kirkebladet.
Det nuværende menighedsråd står til rådighed for råd og
hjælp til det nyvalgte råd i forbindelse med overdragelsen.

