LUMSÅS MENIGHEDSRÅD
Referat af menighedsrådsmøde torsdag 31.1.2019 kl. 15.00
Til stede: Jette Greve, Peter Hansen, Aage Greve, Niels Peter Hansen, Sten Hartung, Willy Lindbjerg
Afbud: Inga Overgaard
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

2. Formanden Orientering:
Formandsmøde med provsten i Fårevejle 21.11. Der blev bl.a. talt om elektroniske kirkegårds
kort, kirkegårdsvedtægter og monumentsikring.
Møde i Diakonigruppen, her blev bl.a. talt om ferie for udsatte familier. Næste møde 7.2.
Møde i Borgerpanelet m. Byrådet 24.1. Samskabelse henimod et stærkt civilsamfund.
Møde med foreningerne i Lumsås. 17.2. fælles Kagebord i Forsamlingshuset kl. 15.
Fællesspisning i Forsamlingshuset den 4. april.
3. Repræsentant til regnskabssamarbejdet samt godkendelse af udkast til vedtægter (vedhæftet).
Vedtægt for samarbejdet i Ods- og Skippinge Provsti blev godkendt.
Jette Greve indtræder som menighedsrådets repræsentant i regnskabssamarbejdets bestyrelse.
Menighedsrådets godkendelse sker på den betingelse, at der ikke bliver øgede udgifter til
aflønning af regnskabsfører.
4. Kirkeværgen
Ny hoveddør til kirken forventes monteret snarest, formentlig i næste uge.
Kirkeværge, kasserer og graver har været til møde angående digitaliserede kirkegårdskort.
Prisen er kr. 450.000 kr. for hele provstiet. Fast årlig afgift estimeres til kr. 1.900.
Menighedsrådet er positiv over for ideen.
Det skal sikres, at vore gravsten står fast og kan modstå et tryk på 35 kg. Det er gravstedsejerens pligt at sørge for at tingene er i orden.
5. Præsten
Orientering om konfirmandforberedelse.
Kirkefilm den 30. marts kl. 12.30 i Vig Bio.
Pilgrimstur mellem Lumsås og Nykøbing Kirke den 3. august kl. 17. (Geoparkfestival)
Vi prøver at skaffe en lydkonsulent gennem provstiet, som kan komme med en vurdering af,
hvordan lydforholdene i Sognegården kan blive bedre.
6. Kontaktpersonen
Orientering
7. Kassereren
Orientering
8. Kommende aktiviteter
Vi overvejer markeringen af Dannebrogs 800-års dag lørdag den 15. juni i Lumsås Kirke.
9. Næste mødedatoer tors. 28.2.2019.
10. Provstirejse til Oberammergau blev nævnt. Vi skal gøre reklame for turen.
Sign: Sten Hartung, Jette Greve, P. Hansen, Aage Greve, N.P. Hansen

