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1.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2.

Siden sidst

A.

Kirkeministeriet

a.

Diverse vejledninger i forbindelse
med coronapandemien.

Orientering.

b.

Undersøgelse om hærværk.

Orientering.

B.

Aalborg Stift

a.

Ordningen med ”præstejord” blev Vi forsøger, at få ryddet op i alle BBR-numre, så de bliver
afskaffet i 1970. Vestervig Menig- registreret under de rigtige CVR-numre.
hedsråd bør sørge for at den nuværende forpagtningsaftale ændres og at indtægten fremover tilgår Vestervig Menighedsråds
kasse.

b.

Introkursus for nyansatte ved folkekirken d. 4. feb. i Randers.

c.

På den anden side af menigheds- Orientering.
rådsvalget – det konstituerende
møde, hvem gør hvad.

C.

Sydthy Provsti

a.

Ny budgetramme for Vestervig
Orientering.
Sogn 2021: drift 2.720.502 kr. afdrag på lån 641.866 kr. - anlæg,
renovering af præstegård
3.250.000 kr. - ingen penge
til nyt tag på kapelbygning eller
renovering/nybygning af Sognehuset.
Endeligt budget afleveres senest
15/11.

b.

PU-mødet d. 23. november er udsat til 3. december kl. 14.00

D.

Landsforeningen af Menighedsråd

a.

Nyhedsbreve:
Ny bekendtgørelse om psykisk
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Orientering.

Orientering.

Orientering.
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arbejdsmiljø.
Grøn omstilling.
Menighedsrådsvalget.
b.

Indbydelse til inspirationsaften om >Orientering.
uddannelse i folkekirken i Aalborg
d. 24/11/2020.

c.

Referat fra Distriktsforeningens
Orientering.
bestyrelsesmøde d. 6. okt.
Kursus for nyvalgte menighedsråd er flyttet til d. 24/11.
Afholdes i Aktivitetscentret i
Vestervig.

E.

Andre

a.

Resultat af fugt og mikrobiologisk
undersøgelse af præstegården.

Resultatet er videresendt til Sydthy Provsti.

b.

Skabelon til indsamlingslisten for
kirkeåret 2021

Orientering.

c.

Diverse reklamer.

3.

Bygge- og anlægsarbejder

A.

Sognehuset

Vinduer er vedligeholdt i sognehuset i henhold til
synsrapporten.

B.

Tag på kapel

Ingenting.

4.

Øvrigt fra udvalgene

Staldbygningen i præstegården er fuget. 13.-12.
Julekoncert – hold øje med hjemmesiden. Mortensaften aflyst. Åbning af sognehus i forbindelse med juleoptoget
– aflyst. Der er gang i ansøgninger til fonde – penge til
lydanlæg

5.

Endeligt budget 2021 til godkendelse?

Godkendt CVR-nr. 63186511, Budget 2021, Endelig
budget afleveret d.03-11-2020 20:32

6.

Gennemgang af kvartalsrapport
3. kvartal 2020.

Gennemgået.

7.

Skal vi flytte vejrstationen til auto- Vejrstationen flyttes til mandskabsbygningen, med mindre
matisk vinduesoplukning fra kapel- Window-marster mener, det er en dårlig ide.
til mandskabsbygningen i forbindelse med fornyelse af kablet fra
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vejrstationen til kirken?
8.
9.

Skal der udbetales diæter i forDer skal udbetales diæter.
bindelse med valgdagen d. 17/11?
Udfyldelse af indsamlingslisten.
Udfyldt.

10.

Praktisk i forbindelse med valgdagen.

11.

Kommende arrangementer

c.

Adventshygge i Sognehuset d.
3/12.

Vi aftaler nærmere til næste MR-møde..

d.

Mortensaften på Thinghuskroen.

Aflyst.

12.

Noget vi skal huske til hjemmesiden?

13.

Evt. og ting til næste møde

Vestervig, den 3. november 2020.

underskrifter

Mindst tre i valglokalet. Liste 1 bedes udpege to
valgtilforordnede. Mundbind påbudt. Ang. modtagelse af
brevstemmer – Ella spørger stiftet. Der bestilles
smørrebrød pakket ind til hver enkelte. Kjeld sørger for
bokse og kasser. Der gøres klar dagen før. Kun de
opstillede kandidater må opholde sig i valglokalet under
og efter optællingen (Corona foranstaltning). Vi møder
senest kl.8.30.

