Løgstør Menighedsråd
Menighedsrådsmøde nr. 4

Onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.00

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: Susanne Kollerup

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Efterretningssager
a. Økonomi
a. Godkendelse af budgetbidrag
b. Kassererhonorar

Referat:
a. IAB
IAB
a. Løgstør Sogns Menighedsråd
CVR-nr. 17047418, Budget 2020,
Budgetbidraget blev godkendt.
b. PGA flere opgaver for kasserer udbetales
der ”godtgørelse til kasserer uden
kassefunktion” med virkning fra kalenderår
2019.

b. Nyt fra udvalgene
a. Kontaktperson
Sundhedsforsikring
b. Kirkegårdsudvalget
c. Aktivitetsudvalget
Samarbejdsfest 12/9
d. kirkeværge

a. Kontaktperson orienterede om resultatet af
den nyligt gennemførte APV
Den udviser et behov for at tage stilling til
mængden af arbejdsopgaver for kirketjener.
Nina og Kristian får til opgave at finde en
person via asylcenter/ jobcenter el. lign.
Kirkegårdspersonalet nævner fysisk hårdt
arbejde som en udfordring. Der indkøbes
ergonomisk sæde til plæneklipper.
Personalet bevilges desuden forsøgsvis
timer til relevant fysisk træning.
Ole indhenter tilbud.
Erling har sendt forespørgsel til provsten
angående sundhedsforsikring – evt for
provstiet i fællesskab. Punktet medtages på
næste provstiudvalgsmøde.
Lise er færdiguddannet til efteråret.
I den forbindelse er der er planlagt møde
med Næsborg om det fremtidige
graversamarbejde 5. sept. Kl. 15.30.
b. Der er afholdt møde med arkitekt vedr
helhedsplan for kirkegården.
c. Der afholdes samarbejdsfest for de 12
kirker den 12. sept. i Ranum Multicenter,
hvor alle rådsmedlemmer og ansatte er
inviteret.
Fællesarrangement med Søren Ulrik
Thomsen den 2. feb med forudgående

gudstjeneste.
Sogneaften den 3. marts med Helle Skårup.
d. IAB
c. Præsternes hjørne

d. Bordet rundt

a. 23 personer deltog i sogneudflugt. God tur.
Minikonfirmandafslutning i dag
Lars holder maritim gudstjeneste d 21. juli
Overvejelser om at finde ny form på
pinsedagsgudstjenester.
2. pinsedag med over 200 deltagere i Vitskøl
klosteruin.
DRkirken vil gerne lave optagelser i Løgstør
Kirke 30. sept. og 1. okt. DR repræsentant
kommer til møde i sognehuset i næste uge.
a. Forespørgsel fra Arco Iris om at låne lokaler,
men de har fået nej, da det falder udenfor
anvendelsesmulighederne.
Der bevilges 1.500,- i støtte til
volontørprojektet.
Repræsentanter fra rådet har kigget på
inventar i det gamle sognehus.
Alt som skal gemmes skal være fjernet
senest 1. september.
Næste møde er planlagt til 20. august kl. 19.00
Mødet den 12. sept flyttes til 10. sept. Kl. 17.00

