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Dagsorden

Beslutning

1.

1.

Godkendt.

2.

Kirsten Haaber vil gerne være med til at læse korrektur
på kirkebladet.
Coronarestriktionerne forlænges til 7. februar og dermed
også de forkortede gudstjenester.
Der må for nuværende være 86 i Vestervig Kirke og ingen
sang. Der er plance i våbenhuset med placering af kirkegængere.
Konfirmanderne er hjemme og er træt af online. Der laves
en lørdag med dem senere.

3.

Udsat til næste møde

4.

Begge kirkesangere medvirker ved gudstjenesterne så
længe menigheden ikke må synge med.
Det skal undersøges om vi kan få gang i børnekoret igen.
Gerne sammen med nabosogne, provsti, musik og kirkemusikskolen. Kuno undersøger nærmere.

Godkendelse af dagsorden

2.

Til og fra præsten

3.

”Livets gang” ved Søren og flagstang
ved kirken

4.

Orientering fra udvalgene.

5.

Gennemgang af forretningsorden

6.

Gennemgang af vedtægter

7.

Budget 2021

Karin Lykkebo og Hans Henrik G. Larsen vil være med i
musikudvalget.
Jette Johannesen vil være med i aktivitetsudvalget.
Otto Lægaard vil gerne være med til at søge fondsmidler.

a) Menighedsrådets rettigheder vedrørende disponering over udgifter til
forbedringer og vedligehold
8.

15 grader i kirken koster kassen. Varmen er sat ned til
12 grader og luftfugtigheden er faldet. Vi prøver at styre
efter luftfugtigheden i stedet, hvis det kan lade sig gøre.
Niels går videre med det. Luftfugtigheden holdes omkring
65.

Strategi om og tiltag vedrørende
præstebolig, sognehus, kirkecenter og
koncertsal

9.

Virtuelle gudstjenester

10.

Vedligehold af tag på kirke og kapel

11.

Valg af bygningssagkyndig

12.

Orientering om lydanlæg i kirken

13.

Orientering om Vestergade 2

5.

Udsat til næste møde.

6.

Udsat til næste møde.

7.

Udsat til næste møde.

7.a. Småreparationer må vi lave. Større ting skal ansøges.
8.

Vi har drøftet mange forskellige senarier. Vi drømmer
vildt til næste møde. Vi er enige om at præsteboligen
skal ligge i Vestervig Sogn.

9.

Godt med juleaftensgudstjenesten.
Måske laves der noget fælles fra provstiet.

10.

Vi arbejder videre med projekterne.

11.

Udsat til næste møde.
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14.
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Nøgler til Sognehuset, kirken,
præstebolig osv.

15.

Blad nr. 142

Evt.

Vestervig, den 13. januar 2021.

Underskrifter

12.

Stiftet har principgodkendt anlægget.
Kuno arbejder videre med det. Der skal holdes nyt møde
med Oticon.

13.

Varmen i Vestergade 2 er koblet fra.
Den forventes nedrevet i foråret.

14.

Der skal strammes op på nøgler. Der skal laves nyt sæt
til Sognehuset.

15.

Intet.

