Ringkøbing menighedsråd

Dagsorden d. 19. juni, 2014, kl. 19.00

Afbud fra:

Nr: Dagsorden:
214 Orientering ved Bjarne Nielsen, om
igangværende forhandlinger om
fremtidigt samarbejde med Rindum
Kirkegård om pasning af denne, med
henblik på udarbejdelse af
retningslinjer for samarbejdet.
215 Drøftelse af, hvorvidt de lave
murede væge ved gravpladser på
Ringkøbing Kirkegård skal bevares.
216 Generel diskussion om bevaring af
Ringkøbing Kirkegårds gravsten.

217 Nyt fra formanden.
218 Lukket punkt.
219 Orientering om besøg af HRkonsulent fra Ribe Stift.

220 Godkendelse af budget 2015
221 Orientering om budget 2016
222 Orientering om og godkendelse af
kirkekontorets åbningstider i
sommerferien.

223 Generel drøftelse af kirkekontorets
fremtidige åbningstider.

224 Godkendelse af midlertidig
ansættelse af konstitueret kordegn.
225 Ansættelse af kordegn.
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Lis Jessen (Suppleant deltager i stedet).
Lone Hvejsel
Beslutning:
Efter henvendelse fra Rindum menighedsråd, er det
besluttet at indgå et samarbejde omkring Rindum kirkegård
med Ringkøbing menighedsråd. Overtagelse 1. oktober 2014.
Der samarbejdes med stiftet omkring personalespørgsmål.
Det samlede personale ledes af Bjarne Nielsen. Indtægter og
udgifter, der ikke vedrører personale, holdes fortsat adskilt.
Murene på kirkegården bevares, restaureres og
vedligeholdes.
Gravstenenes historie, faglighed og specielle skrift er
kriterier for, om de skal bevares. Bevarede gravsten har et
specielt hjørne på kirkegården. Når et gravsted skal
nedlægges, får de pårørende tilbuddet om at afhente
gravstenene, inden bevaring eller destruktion.
Intet nyt.
Konsulent Bettina Rasmussen fra Ribe Stift har været på
besøg i 2 dage her på torvet 12B, hvor Hans-Ole og Vera har
været værter. Der har bl.a. været gennemgang af alle
ansættelsesbeviser, da disse skal ajourføres. I
ansættelsesbeviserne skal der være stillingsbeskrivelser.
Budget 2015 blev godkendt.
Orientering blev givet.
Uge 30 + 31 hentes posten af Hans-Ole i Rindum og
Ringkøbing. Uge 35 hentes posten i Ringkøbing af Hans-Ole.
Hanne Davidsen Christensen tager sig af personregistrering i
ugerne 30+31+35, hvor der er lukket på kontoret. Der sættes
en seddel på døren med et telefonnummer, man kan ringe
til. Telefonen passes evt. af kirketjeneren.
Der vedtages nye åbningstider for kirkekontoret.
Ændringerne er:
Mandag er kontoret lukket.
Torsdag reduceres eftermiddags-åbningstiden til kl. 16.00 –
17.00.
Ændringerne annonceres.
Ændringerne gælder fra d. 1. september.
Det undersøges hvorvidt vi skal have oprettet en ekstra
telefonlinje, eller om vi kan udnytte det system vi har nu på
en bedre måde.
Godkendt
Stilling opslås
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226 Ansættelse af kirketjener.
227 Orientering og beslutning om
outsourcing af bogholderi og
lønafregning.
228 Orientering om Ringkøbing Sogneog Kirkehus.
229 Orientering fra
kommunikationsudvalg.

230 Nyt fra sognepræsterne.

231 Nyt fra kontaktperson.
232 Nyt fra udvalgene.

233 Aktivitets-kalender: Arrangementer
indtil næste menighedsrådsmøde.
(evt. fælles kørsel).
234 Eventuelt.
Ringkøbing, d. 19. juni 2014
Underskrifter:

Formandens initialer: PA

Opslås
AW-regnskab forestår bogholderi og lønafregning indtil
videre.
Orientering.
Udvalget indstiller til menighedsrådet om:
Vi nedlægger kirkebladet og annoncerer ca. 1 gang om
måneden i dagspressen.
Vi erstatter artikelstoffet fra kirkebladet med et nyhedsbrev.
Det ønskes at processen kan gå i gang, så snart ressourcerne
er til det.
Der henstilles yderligere til menighedsrådene om at tage
beslutning om at sammenlægge de to hjemmesider,
Rindumkirke.dk og ringkoebingkirke.dk.
Det er vedtaget, at arbejde videre med opgaven.
Minikonfirmandforløbet er planlagt.
Høstgudstjenesten bliver d. 31. august.
Der opfordres til at Vision- og handleplanen bliver opdateret,
med start i aktivitetsudvalget.
Medarbejdermødet 2014 er afholdt.
Arbejdstilsynet har været på besøg. Vi fik en grøn smiley.
Orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg.
Aktivitetsudvalget arbejder på et MR- og
medarbejderarrangement, som afholdes d. 14. september.
Efterårsmødet i Distriktsforeningen i år er d. 4. november i
Højmark.
Ældreudflugt 20. august.
Tirsdag d. 7. oktober i Rindum: Stormøde om folkekirke og
fattigdom i Danmark.
Intet at bemærke.

Kirkekoncert-foldere er kommet.
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