Menighedsrådet

den 29. maj 2019

Dagsorden den 4. juni 2019 kl. 17.00
Sted: Konfirmandstuen, Præstegården
Deltagere: Viggo Christensen, formand; Birte Bach, næstformand; Kirsten Rasmussen, kirkeværge;
Flemming Thrane, kasserer; Inge Marie Fjordhauge; Gertrud Yde Iversen, sekretær; John Herbst Hansen,
regnskabsfører.
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:

2. Budget 2020.
Fortsat behandling af den foreløbige rammeudmelding modtaget primo april.
Bilag 5 skal udfyldes vedr. Renbæk og bevillingen på 95.000 kr, samt yderligere driftsønsker. Bilag 6
skal udfyldes vedr. anlæg – se næste punkt.
Bilag: ME Budget 2020 drift bilag 5 bemærkninger

Beslutning:

3. Anlæg 2020 og de nærmeste par år.
Fortsat behandling
Opdateret oversigt drøftes og prioriteres.
Bilag: ME Anlæg 2019 – 2021
ME Indvendig kalkning overslag samlet 2020 Peter Brockhattingen
ME Indvendig kalkning overslag kalkning og maling 2020 Thyssen
Beslutning:

4. Alarmsystem.
Fortsat behandling af emnet.
Bilag: ME Alarm JL Alarm tilbud
Beslutning:

5. Årshjul og aktivitetskalender.
Aktivitetskalender og årshjul opdateres og ajourføres.
Bilag: ME Aktivitetskalender 2019 og ME Årshjul 2019
Beslutning:

6. Genforeningsarrangementer 2020.
Der arrangeres 2 guidede ture med Jørn Carl som tager udgangspunkt i 1918 / 1920.
Der arrangeres foredragskoncert med Ars Nova: Istedløven. Fra krigsmonument til fredssymbol.
Bilag: ME genforening 2020 guidede tours JC
Beslutning:

7. Rapporten ”Kirken i sommerlandet”.
Fortsat behandling af emnet. Der er som udgangspunkt et stort behov for afdækning af flere
forhold end rapporten kommer ind på - herunder faktatal, som har betydning for Sct. Clemens kirke
som turistkirke.
Det foreslås, at menighedsrådet arbejder for en sådan yderligere belysning af betydningen af at
være turistkirke i relation til sogn, turisme, økonomi, præstebetjening mm. Det vil derfor være
naturligt at inddrage turistpræst Thue Raakjær og i den forbindelse Ribe Stift.
Det indstilles, at der med baggrund i ovenstående beskrivelse rettes henvendelse til turistpræsten
med anmodning om samarbejde omkring en sådan videreførelse af Kirken i Sommerlandet
projektet. I forlængelse heraf vil Rømø Menighedsråd formulere mere specifikt, hvilke tal og
oplysninger i det hele taget, man ser et behov for at afdække.
Beslutning:

8. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Folkekirken.dk laver afsnit til en lille ferie – serie. De vil lave optagelser i Sct. Clemens den
6. juni, som vil formidle kirkens historie.
2.
b. Kirkeværgen:
1.
c. Præsten:
1.

d. Kontaktperson:
1.

e. Øvrige medlemmer:
1.

9. Evt.
Næste møde den 14. august 2019 kl. 17.00

