Ringkøbing menighedsråd

Referat d. 10. september 2014, kl. 19.00

Afbud fra:
Nr: Dagsorden:
247 Nyt fra formanden

248 Fremlæggelse og godkendelse af
halvårsregnskab

249 Byggeri

250 Godkendelse af samarbejdsaftale
vedr. Rindum Kirkegård.
251 Principiel drøftelse af anvendelse af
kirkerummet.
252 Nyt fra Menighedsplejen.

253 Nyt fra sognepræsterne.

254 Nyt fra kontaktperson.

Formandens initialer: PA

Klaus V. Jensen
Beslutning:
Berit Bæk Højgaard er ansat som kordegn pr. 1/9-2014.
Fremover afholdes kalendermødet om onsdagen kl. 9.30.
Tilmelding til Diakonalt stormøde om Fattigdom og
folkekirkens sociale arbejde gives fra MR-medlemmer til
kordegnen.
Revisor Alex Wejse har nu færdiggjort arbejdet for 2013.
Revisionen har været på besøg og har gennemgået
regnskabet.
Kvartalsrapporten for første halvår blev gennemgået på MRmødet. Vi kan konstatere et pænt resultat.
Der er ansøgt om 5%-midler. Provstiet har bevilget dækning
af udgifter i forbindelse med brud på vandledning på
kirkegården. Anlægning af nye vandledninger skal vi selv
afholde udgifterne til.
Refusion af ekstra lønudgifter i forbindelse med kirketjeners
sygdom og kordegnens fratrædelse er også bevilget.
Naturklagenævnet er klar til at behandle byggesagen vedr.
kommende kirkehus. Svar forventes omkring årsskiftet.
Der har været møde med arkitekten. Der arbejdes med nogle
justeringer, der kan øge funktionaliteten af det daglige
arbejde i huset.
Samarbejdsaftalen med virkning fra 1. oktober 2014, blev
godkendt.
Der skal gives særskilt tilladelse fra sag til sag.
Arrangement i menighedsplejen d. 4. september var en
succes.
Der er brug for flere besøgsvenner.
Mini-konfirmand-forløbet har krævet store forberedelser.
Det var et godt forløb, men har krævet meget af præsternes
tid.
Tilslutningen til forløbet har været mindre end tidligere år.
Det undersøges af Berit og Hans-Ole hvad forløbet har kostet
i år sammenlignet med tidligere år.
Det besluttes senere, hvordan forløbet skal være næste år.
Konfirmandholdene starter i denne uge.
10. - 21. november skal Merete Ørskov på kursus i Wales.
Der arbejdes i øjeblikket på, at få ansættelsesaftalerne med
kordegn og kirketjener på plads.
Der mangles en afløser for kordegnen. Der arbejdes på
sagen.
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255 Nyt fra udvalgene.

256 Kommende aktiviteter.
257 Eventuelt.

Ringkøbing, d. 10. september 2014
Underskrifter:

Formandens initialer: PA

Kirke- og kirkegårdsudvalget: Murene på kapellet skal
imprægneres.
Der er kommet en rapport fra Nationalmuseet ang. kirken,
og den videre procedure i forbindelse med indvendig
kalkning af kirken undersøges og sættes i gang.
Troslaboratoriet går i gang d. 17. september. Malene Schultz
er tovholder. Det gentages d. 30. oktober og d. 25.
november.
Landemode d. 2/10-2014.
Personaleudflugten for 2014 er udsat til næste år.
Der var fuld bus til årets sogneudflugt. Det var en dejlig dag.
Berit er på kursus d. 17/9-2014. Vera passer telefonen.
Vi har fået ny udlejer. Kommunen har solgt Torvet 12B til
Dorte og Eddie Fallah.

