Menighedsrådet

21. januar 2021

Referat fra den 21. januar 2021 kl. 17.00 – 18.30
Sted: virtuelt møde (ikke offentligt)
Deltagere: Viggo Christensen, formand; Helle Atzen, næstformand; Kirsten Rasmussen, kirkeværge;
Flemming Thrane, kasserer; Palle Bach, kontaktperson; sognepræst Ian Ørtenblad, sekretær (delt med Helle
Atzen), stedfortræder Bettina Brandt, stedfortræder; Sven Clausen, stedfortræder; regnskabsfører John
Herbst Hansen.
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

2. Rammer og organisation for sommerprogrammet 2021.
Der er udarbejdet udkast til organiseringen af arbejdet omkring sommerprogrammet samt øvrige
koncerter. Udkast 3 vedlægges til drøftelse og indstilles til godkendelse.
Bilag: Sommerprogram indhold udkast 3
Beslutning:
Godkendt med faldne bemærkninger

3. Ansøgning til Stiftsrådet om konsulentstøtte til projekt om præstegårdens fremtidige anvendelse.
Der udarbejdet projektansøgning for konsulentstøtte. Ansøgningen behandles af stiftsrådet den 11.
februar 2021. Konsulentarbejdet er beskrevet i bilagene
Bilag: Præstegårdens anvendelse ansøgning til Ribe Stiftsråd
Præstegårdens anvendelse Guide til projektbeskrivelse

Beslutning:

Godkendt med tilpasning efter faldne bemærkninger

4. Befordringsgodtgørelse vikarer m.fl.
PU fremsendte ultimo 2020 forespørgsel vedr. menighedsrådets holdning til udbetaling af
befordringsgodtgørelse til vikarer og andre løst ansatte. Rømø MR har tidligere besluttet, at der
udbetales godtgørelse efter statens høje takst. Det indstilles, at Rømø MR fortsat yder
befordringsgodtgørelse efter statens høje takst til vikarer og løst ansatte.

Beslutning:
Godkendt

5. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Indsættelse af Ian Ørtenblad som sognepræst er flyttet til den 30. maj
2. PU har behandlet ansøgningen om godkendelse af handicapvenlig ankomstareal syd og
videresendt den til godkendelse i stiftet. Ansøgningen skal her i stjernehøring, hvilket bl.a.
betyder, at ansøgningen skal til behandling hos den kongelige bygningsinspektør.
Behandlingstiden forventes at være 2 til 3 måneder. PU har spurgt ind til
egenfinansieringen på 10 % svarende til 81.000 kr. Der er svaret at den største del af
beløbet er afholdt af driftsmidler (15.000 kr.) og Rislum fonden (45.600 kr.) Resterende
udgift vil blive afholdt af tidligere modtagne donationer.
b. Kirkeværgen:
Der laves nye kirkegårdstakster, som udsendes snarest
c. Præsten:
Den i søndags afholdte gudstjeneste blev afholdt i forhold til de for tiden gældende regler,
og det forløb tilfredsstillende. Ligeledes er en bisættelse afholdt.
Online konfirmandundervisning er startet op.
Sognebåndsløsere skal henvende sig til sognepræsten for at forny.
Sognepræsten tager kontakt til præsten i List for at præsentere sig som ny præst.

d. Kontaktperson:
Den nuværende vikarierende gravermedhjælper har ansøgt den ledige stilling.

e. Øvrige medlemmer:

6. Evt.
Provsten har aflyst mødet den 4. februar, så næste menighedsrådsmøde udskydes til den 23.
februar kl. 17.30 (17.00 hvis det er online)

