Rødding - Løvel –Pederstrup
Menighedsråd, fælles
menighedsrådsmøde i Arken

Dato: 14-03 kl.19.00

Dagsorden

Beslutning

1.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

Blad nr. 1. 2017
Formandens initialer J.V

2.Præsentation af os selv.
3.Regnskab
Præstegårdskassen.

Præstegårdskassens regneskab er en del af Røddings.
Overskud i kassen pr 31.12. 2016: 56.215,88 kr.

4.Orientering fra udvalg.

Præstegårdsudvalget:
Træls sag præstegården – stor renovering i vestenden af bolig
– grundet gener med lugt (skimmel).
Der er målt på fugt i soveværelse. Der er sat ventilation i gang
– dette har der været 1½ måned.
Besøg fra Teknologisk institut til at foretage målinger i
murværk. Der er ikke fugt i ydermur. Målinger fra soveværelse
– viser fugt. + høj forekomst af skimmel under tapet.
Rapport fra T.I at det skyldes mur på loft – kondens bag ved
indermur – som trækker ned i mure nedenunder.
En anden mulighed er at det kommer fra badeværelset ovenpå.
Forhåbentlig snart en afklaring på hvad det er.
Ca. 3 år siden der er konstateret skimmel – men det har
formentlig været der meget længere.
Hjulpet efter genvækst i huset.
Plan om isætning af nye vinduer.
Obs på at der borde i Arken skal efterses/efterspændes.
Aktivitetsudvalg:
Medarbejderdag søndag den 3. sept. Busturen går til Vedersø
Præstegaard.
Koncert med Lene Siel enten 31.10 eller 2.11. eller 7. 11.
Koncerten afholdes i Løvel kirke.
Hvert medlem må bestille 2 billetter gratis.
Beslutning om sangaften med Erik Sommer aftales på næste
aktivitetsudvalgsmøde.
Sogneudflugt planlægges til uge 35. Op til 55 personer. Der
gives tilskud fra alle meninghedsråd.

5.Gensidig orientering.
Fælles A V udstyr til vore
kirker.

Beslutning om at kigge på Av udstyr til lyd og billedanlæg i
kirken. Det gør en forskel om præsten skal råbe eller om det
kan foregå med almindelig tale med.
De bagerste kan ikke altid høre, hvad der siges
Med billedmulighed eks. bedre ved børnegudstjenester – og
også til gavn ved andre lejligheder.
Hvis det skal være i flere kirker – rart at det er samme løsning.
Forskel på holdning til lyd og skærmanlæg.
Løsning skal godkendes så der kan ikke sættes hvad som helst
op.
Vi skal være opmærksomme på at tænke i formidling – og
også, hvordan vi fanger mere opmærksom fra børn og unge.

6.Status på børneaktiviteterne

Lige været rytmisk kordag i Rødding med deltagelse af 25 børn
heraf 3 drenge. 80 tilhørere til koncerten efterfølgende. Der var
børn fra Rødding, Løvel og Vammen.
Der kører børneklub i Arken.
Babysalmesang er der pt. ikke nok deltagere til i
Rødding/Løvel.

7 Tjeleegnens sognenetværk
Evaluering kursusdag.
Ingen dato for næste møde.

Tjeleegnens Sognenetværk afholder fælles møde d. 6.
september.
Netværket arrangerer årligt kursusdag sidste lørdag i januar.
Pt. udskydes dette da Ørum ikke har fået afholdt noget det
sidste år.
Erfaringsudveksling – egentlig er det 2 fra hvert meningsråd
som deltager.
Lars deltager denne gang. Fra næste gang skal der vælges
anden deltager.

8.Distriktsforeningen.

Distriktsforening er for alle menighedsråd i Viborg kommune –
Østre provsti. Lars sidder foruden Jens i bestyrelsen.
Lars med i integrationsudvalg.
Der afholdes kursus den 19. april – DAP Pris 100 kr.
Kirkekassen betaler. Tilmelding inden 10. april.
Udflugt den 18. maj – byvandring i det gamle Viborg.

9.Kandidat til Provstiudvalg.
Valg til efteråret

107 provsti-områder. Viborg næststørste geografiske område –
så her er der 2 provsti-områder. 39 kirker 20 præster. Provsti
ledes af provst.
Vores meningsråd har 2 deltagere – Niels Peter og Lars
Raahauge.
Der er valg én gang hvert 4. år. Der er valg til efteråret. Lars
fortsætter gerne – dette forudsætter at han vælges.
Hvis der er særlige ting, der koster ekstra så søges der ved
Provsti-udvalget.
Økonomien i vores provstiet er god.

10.Næste møde.
Løvel skal lave kaffe.

Næste møde fastsættes til torsdag den 5. oktober 2017 kl.
19.00. Løvel skal lave kaffe til dette møde.

11.Evt.

Rødding er ved at lave en ny hjemmeside for byen. Spørgsmål
ang. udlån til foreninger med ansvarlig bestyrelsen. Vi skal ikke
reklamere for udlån af Arken.
Måske kommende udgift til pc. Det kan evt. betyde udgift til
ekstra pc. Ellers kan man abonnere på de programmer som er
nødvendige. Niels Peter vælger den løsning der er bedst.

Rødding, den 7/3

Underskrifter

