Løgstør Menighedsråd
Menighedsrådsmøde nr. 9

Tirsdag den 13. nov. 2018 kl. 17.00

Indkaldte: Erling Vingborg, Jens Peter Axelsen, Anni Poulsen, Steen Petersen, Ole Petersen,
Elsebeth Bandholm, Kirsten Ø. Pedersen, Susanne Kollerup,
Lars Lyngberg-Larsen, Pernille Vigsø Bagge, Nina Skak Jensen og Kristian Haldrup
Sekretær: Jens Chr. Møller
Afbud: Ole Petersen

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

A. IAB

2. Efterretningssager

a. IAB

3. Økonomi
a. Gennemgang af kvartalsrapport.
b. Godkendelse af endeligt budget

a. NKH gennemgik kvartalsrapporten
b. Løgstør Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 17047418, Budget 2019,
endelig afleveret d. 13-11-2018 17:46
blev godkendt.

4. Nyt fra udvalgene
a. Kontaktperson
- nyt fra MUS
b. Kirkegårdsudvalget
c. Aktivitetsudvalget
d. Kirkeværge

5. Skulptur/kunstprojekt
a. Status samt videre forløb
b. Processen med valg af kunst

6. Folkekirkens nødhjælp – indsamling
7. Sponsoraftale (se bilag)

8. Præsternes hjørne

a. På baggrund af MUS med kirkegårdsleder
stiller kirkegårdsudvalget sig til rådighed
sammen med NKH samt formand og
kontaktperson for møde vedr. gennemgang
af økonomiske retningslinjer samt
prioritering af større ønsker.
Der gives opbakning at samle formænd og
kontaktpersoner fra De 12 Kirker vedr
afklaring af/tilbud om at Løgstør
kirkekontor aflaster rådenes
kontaktpersoner. Kirsten, Erling og Jens Chr.
arbejder videre med idéen.
b. Fokus på mur og låger.
Udvalget holder møde 28/11
c. Skuffende tilslutning til foredrag med
Michael Böss.
d. IAB
a. Model og billeder af ”forladt nadver”
fremvises.
Menighedsrådet beslutter at fortsætte
projektet. Planerne fremlægges til
godkendelse i provsti og stift
b. Processen frem til nu blev diskuteret.
a. Der foretages indsamling i forbindelse med
natkirke .
a. Jens Chr kontakter Lanternen for at afklare
vilkår for aftalen.
Punktet tages op på januarmødet.
a. Lars fremlægger en model for renovering af
kræmmerhuset, hvor menighedsrådet yder
økonomisk støtte til projektet. Lars

opfordres til at arbejde videre og vende
tilbage.
b. Lars og JC Tager på kursus i
”Livshistorieskrivning” med henblik på at
tilbyde dette her i sognet.
c. Opbakning til at holde natkirke i kulturugen.
d. Pernille orienterer om ”skilsmissegruppen”
9. Bordet rundt

a. Næste møde 15. januar kl. 19.00

