Menighedsrådet
Referat fra den 5. maj 2022

5. maj 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.
Stedfortrædere: Bettina Brandt.
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

2. Årshjul og aktivitetskalender.
Aktivitetskalender opdateres og ajourføres.
Herunder sogneudflugten til Föhr den 17. august
Bilag: Aktivitetskalender
Beslutning:
Opdateret

3. Skovkirkegård.
Punktet udsat fra sidste møde.

Beslutning:
Tanja arbejder videre og har et overslag m.m. klar til næste menighedsrådsmøde.

4. Vejkirkeordningen.
Punktet udsat fra sidste møde. Valg af kontaktperson til ordningen.

Beslutning:
Helle Atzen er kontaktperson

5. Gravsten.
En række personer fra sognet har sendt en henvendelse vedr. gravsten, som ikke længere er i brug.
Henvendelsen vedlægges til menighedsrådets medlemmer.
Bilag: Gravsten henvendelse april 2022

Beslutning:
Formanden henvender sig til afsenderne vedr. en uddybning.

6. Varmeanlæg præstegården.
I 2017 modtog menighedsrådet et tilbud på en støjsvag Vølund varmepumpe, hvor prisen dengang
var 243.750 kr. incl. moms. Der må en forventes en prisstigning på 25 – 30 %. Dvs. at prisen nu er
over 300.000 kr.
Nuværende driftsudgift (drøftes under budgetpunktet) skal sammenholdes med den estimerede
udgift til en varmepumpe.
Beslutning:
Der undersøges videre vedr. mulighed og økonomi i luft til vand og jordvarme.

7. Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 / kvartalsrapport.
Det indstilles, at rapporten for 1. kvartal 2022 tages til efterretning og godkendes.
Bilag: Kvartalsrapport 1. kvartal 2022
Beslutning:
Der er bevilget en fjernbetjening til kirkeklokken

8. Genautorisation.
Menighedsrådet skal én gang årligt bemyndige en person til at stå for rettigheder og adgange til itsystemer herunder FLØS. Det indstilles, at regnskabsfører John Hansen genautorises.

Beslutning:
John Hansen er genautoriseret.

9. Udlejning af menighedsrådets jorde.
Som udgangspunkt skal jordene i udbud i 2022 for nye kontrakter med virkning fra 1. januar 2023.
Det trækker dog noget ud med nye EU regler, hvorfor det anbefales at forlænge de nuværende
kontrakter – se Land Syds mail, vedhæftet som bilag.
Bilag: mail fra Land Syd: Udlejning af jorde maj 22
Beslutning:
Der undersøges om mulighed for forlængelse af kontrakterne

10. Budget 2023.
Rammeudmelding vedr. budget for det kommende år er modtaget. Udmeldingen vedlægges og
budgetønsker / ændringer drøftes.
Bilag: Budget 2023 rammeudmelding

Beslutning:
Gennemgået

11. Legatmidler – selvstændigt regnskab – risikovurdering.
Provstiet har godkendt at Rømø Menighedsråd bibeholder selvstændigt regnskab menighedsrådet
som legatbestyrelse, der udpeger 2 revisorer.
Legatbestyrelsen skal hvert år foretage en risikovurdering af midlernes placering. Legatkapitalen er
placeret i Optima 5 (se bilag).
Bilag: Legatkapital OPTIMA

Beslutning:
Positiv risikovurdering

12. Persontællinger ved kirken.
Punktet er udsat fra tidligere. Der foreligger to tilbud.
Bilag: Persontælling tilbud NTT DATA
Persontælling tilbud Vemco Group

Beslutning:
Der arbejdes videre med en simpel persontælling ved kirken

13. Kor.
Som bekendt har Tanja Rahbek i sin egenskab af koordinator søgt om midler til et korprojekt.
Ansøgningen lød således:
”Rømø sogns menighedsråd ønsker bidrage til at skabe fællesskab, sammenhold og stolthed
omkring Vadehavets natur og kultur igennem et kor-projekt for alle, der har lyst til at synge.
Over 6 øvegange i præstegårdens lokale med flygel, lærer vi en række af Jens Rosendals
sange, der tager udgangspunkt i Vadehavet. Herefter afholdes en koncert i Rømø Kirke, hvor
Jens Rosendal naturligvis inviteres. Vi søger midler til at lønne en dygtig korleder, der formår
at skabe sangglæde og fællesskab blandt de deltagende, samt til noder.
Rømø Sogns Menighedsråd bidrager med løn til projektkoordinator 2 timer, hver øvegang
samt til koncerten, i alt 14 timer. Projektkoordinatoren skal være tovholder, låse op, byde
velkommen og skabe rammen for samværet.”
Nationalpark Vadehavet har bevilget 10.000 kr. til projektets gennemførelse, som forløber fra den
9. maj med afslutningskoncert 2. pinsedag kl. 16.00 i kirken.

Beslutning:
18 tilmeldte

14. Sommerprogram 2022.
Program ligger nu klar – også med en meget kendt dansk kunstner den 12. juli: Signe Svendsen.
Jesper Rene foreslår samme koncert til sommer som i påsken, da den kan blive bredere
annonceret.

Omfanget af folderen skal drøftes, og opgaverne skal fordeles.
Bilag: fremsendes inden mødet.

Beslutning:
Drøftet

15. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Anlægsoversigter, herunder pris på indvendig kalkning m.fl. Indgår i budgetpunktet.
2. Jebsen Fonden har sendt afslag på tilskud til udgivelse af Jørn Carls bog på kinesisk.
3.
b. Kirkeværgen:
1. Evt. filmaften i forbindelse med Tønder Kommunes kulturuge 3.-26. oktober
2.

c. Sognepræsten:
1. Tanker om den tidlige gudstjenestes liturgi.
2.

d. Turistpræsten:
1.

e. Kontaktperson:
1.

f.

16. Evt.

Øvrige medlemmer:

Bygningssyn 9.juni kl. 16.00

Næste møde.

