Menighedsrådet
Referat af mødet den 14. juni 2022

14. juni 2022
17.30 – 19.30

Sted: Præstegårdens konfirmandstue
Deltagere: Viggo Christensen, formand; Kirsten Rasmussen, næstformand og kirkeværge; Helle Atzen,
sekretær, Flemming Thrane, kasserer; Palle Bach, kontaktperson; sognepræst Ian Ørtenblad, turistpræst
Dorothea Lindow; John Hansen, regnskabsfører.
Stedfortræder: Bettina Brandt.
Afbud: Helle Atzen, Dorothea Lindow
1. Godkendelse af dagsorden.
Punkterne 5 – 8 og 10 angår budget 2023. Stedfortræderen deltager i disse punkter som ordinært
medlem grundet afbud.
Beslutning:
Godkendt.
2. Evt. udlejning af præstekontoret.
Dansk Naturvejlederforening ønsker at undersøge muligheden for at leje præstekontoret 25 timer
om ugen fra 1. august 2022, idet det ligger tæt på Nationalpark Vadehavets sekretariat. Såfremt en
individuel ordning, hvor præsterne er tilgodeset, kan findes, er indstillingen, at menighedsrådet bør
udleje, aftale vilkår og fremsende ansøgning til provstiudvalget.

Beslutning:
Udlejning godkendes, da det er en person med anden tilknytning til Rømø kirke.
Huslejen fastsættes skønmæssigt ud fra, at kontoret også benyttes af præsterne.

3. Årshjul og aktivitetskalender.
Aktivitetskalender opdateres og ajourføres.
Herunder:
Kongeskibsbesøg Rømø havn den 6. august 2022.
Sogneudflugt 17. august 2022 – overmåde stor interesse.

Bilag: Aktivitetskalender
Beslutning:
Ajourført.

4. Hække ved krigergravene.
Da nogle af hækkene er gået ud, skal der findes en løsning på, hvad der skal gøres.

Beslutning:
Sagen undersøges.

5. Skovkirkegård.
Oplæg til økonomi mm. fra koordinator drøftes.
Bilag: Skovkirkegård beskrivelse.
Skovkirkegård planskitse.
Skovkirkegård udtalelse Tønder Kommune og embedslægen.

Beslutning:
PU ansøges om tilladelse til at etablering af skovkirkegård, som beskrevet i bilaget.
Anlægsoverslaget er på 250.000 kr. incl. moms. Rømø menighedsråd har mulighed for at bidrage
med 125.000 kr. finansieret af donationer, og 125.000 kr. indarbejdes i budgetbidraget for 2023.

6. Varmeanlæg præstegården.
Indkomne tilbud drøftes. Ved indarbejdelse i anlægsbudgettet for 2023 drøftes menighedsrådets
egenfinansiering.
Bilag følger.

Beslutning:
Der søges om 320.000 kr. incl. moms til et nyt varmepumpeanlæg til budget 2023. Heraf kan
Rømø menighedsråd bidrage med 50.000 kr. fra fondsfinansiering.

7. Kirkegårdsdrift.
Der foreligger rapport fra arbejdsgruppen.
Bilag: Rapport kirkegårdsdriften i Tønder Provsti

Beslutning:
Taget til orientering.

8. Honorarer.
Menighedsrådet har modtaget afslag fra PU på ansøgningen om anvendelse af et større beløb
(56.000 kr.) end den ramme (30.590 kr.) vejledningen melder ud.
Det indstilles, at det videre forløb drøftes.
Bilag: Honorar ansøgning.
Honorar svar PU
Honorar ref PU 11.05.22

Beslutning:
Menighedsrådet beder om foretræde for provstiudvalget.

9. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022.
Regnskabsføreren fremsender opfølgningen forud for mødet.
Bilag: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022
Beslutning:
Taget til efterretning.

10. Budget 2023.
Færdiggørelse af budget 2023, som skal afleveres senest den 15. juni.
Bilag: Anlægsoversigt 2022, 2023, 2024
Beslutning:
Budgetbidraget færdiggjort og afleveret den 14.06.2022 kl. 20.06.

11. Persontælling ved kirken og kirkegården.
Der er indhentet tilbud på udstyr til persontællinger ved indgangene til kirkegården.
Tilbuddet vedlægges.
Bilag: NTT Data Tælling ved Sct. Clemens Kirke, Rømø
Beslutning:
Udsættes til november mødet 2022.

12. Sommerprogram 2022.
Endelig godkendelse af sommerprogrammet.
Bilag:
Beslutning:
Sagen drøftet.

13. Meddelelser.
a. Formanden:
1.
b. Kirkeværgen:
1. Oliventræ

c. Sognepræsten:
1. Gudstjeneste i Juvre 19. juni 2022 kl. 10.30

d. Turistpræsten:
1.

e. Kontaktperson:
1.

f.

Øvrige medlemmer:
1. Busser på den nye p-plads! Skiltning undersøges.

14. Evt.
Næste møde 10. august 2022 kl. 17.30

