Nørre Løgum Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 14. April 2016 kl.19.00
Tilstede: Preben H. Madsen (PM), Arne Møller Villumsen (AMV), Hans Krüger (HK), Jens Jørgensen (JJ), Lars Birkmose (LB).
Bent Oluf Damm (BOD). (sang & kage bod)
Laust Henriksen (LH) og Henry Holm Hansen (HHH) deltog på menighedsrådets vegne i møde på Flensborg Museum.

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af protokollat fra 17.03.16. Underskrevet.

3. Meddelelser.
1) Ansøgning om 5 % midler til tag på gammelt våbenhus. Der er indhentet tilbud på
pålægning. BOD retter henvendelse provstiet at vi ønsker at drøfte emnet på provstesyn
12. maj.
2) Den sønderjyske forening af Menighedsråd, kursus 12.maj.
3) Provstesyn torsdag d. 12. maj kl. 11.30. Præstebolig. Efter frokost syn på Kirken.

4. Igangværende arbejder:
1) Parkeringsplads ved præstegård (skilte). JJ følger op. Der lægges stenmel på pladsen.
Vedr. skilte ved indkørsel. Der arbejdes med sagen ved Tønder Kommune.
2) Salg af jord.
Tages op på senere møde.
3) Fugtproblemer i depot.
Bjarke fra Sørensen Byg har tilset dette. Det tyder på at det
er fugt fra byggeriet der slår ud ved soklen i toilet. Der pudses efter. Ved samme lejlighed
gås hele huset efter for småskader. Affugter stoppes i depot indtil videre.
4) Kirkesti.
Der må ikke arbejdes længere ned end ca. 30-40 cm. JJ har briefet med Ribe
stift. Man er indstillet på at stille stiftets konsulent til rådighed for at besigtige inden vi
starter arbejdet op. Desuden anbefales det at tage kontakt med en kirkegårdskonsulent.
Der skal søges hos tilgængelighedsfonden. (BOD efter 1. maj).
5) Nyplantning. JJ & HHH har fået anbefalet sorten småbladet lind. Der beregnes Ca. 15
stk. Sættes i gang når det passer i kirkegårdens rytme og betimelig plantningstid.
6) Kalkning af kirketårn. Der afventes tilbud.

5. Økonomi:
1. Aktuel økonomisk situation. PM orienterede fra TE. Kvartalsrapport behandlet,
underskrevet og returneres (AM). Det ser OK ud. Det tilstræbes at der indkøbes på
konto, hvor det er muligt. Betalingsdatoer tilstræbes overholdt. Kollektbog 2015 og
beslutningsprotokol for 2015.
AM refererede fra møde i regnskabsudvalget. Trine Ellemann fremover.
Telefon/Kontortid mandag til onsdag 8.30-16 torsdag: 8.30-15 og 17-20 fredag
fri/afspadsering ellers 8.30-12.00. Det tilstræbes at kun formand og kasserer kontakter
telefonisk.

6. Sogn og kirke
1. Julekoncert 2016. BOD kontakter ny organist Judy H. Olsen vedr. julekoncert. Hvis
Judy har forslag meldes dette tilbage til MR for accept.
2. Kirkegårdsvandring. 31. Maj Notmark. Tilmelding senest 24. maj.
3. Debatoplæg om rekruttering til menighedsråd. Drøftelse.
4. Orientering om de nye medarbejdere. V. LB.
5. Telegramvagt ved konfirmation 1. maj. PM & AM. Telegrammer udleveres KUN til
konfirmanden. Liste over 6. klasse til Henry.
6.

Evaluering af førstehjælpskursus. Flere medarbejdere og MR medlemmer deltog i
hjertestarterkursus som blev afholdt i konfirmandstuen.

7. Evt.:
Babysalmesang er i støbeskeen.
Ref. Bent O. Damm

