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Konklusion fra det ekstraordinære
menighedsmøde den 11.12.2014.

297

Besvarelse af brev fra
borgerinitiativet.

298

Indvendig kalkning af Ringkøbing
Kirke.

299

Orientering fra møde med
Ringkøbing Bevaringsforening.

300
301

Kirkepladsen 1, Ringkøbing
Biskoppens udspil vedrørende
præsternes samarbejde i provstiet
og følgevirkningerne heraf.

”I den nuværende situation vil vi gerne invitere bestyrelsen
for Ringkøbing Bevaringsforening til en samtale med
menighedsrådet og menighedsrådets arkitekt i begyndelsen
af det nye år.
Målet for denne samtale er at undersøge mulighederne for
at få opfyldt menighedsrådets behov på Kirkepladsen 1.”
Mødet blev afholdt d. 12/1-2015. Se punkt 299.
Det rundsendte forslag til besvarelse blev vedtaget, med en
tilføjelse i svaret til spørgsmål 1.
På menighedsrådsmødet d. 15. januar blev det vedtaget at
bede en ekstern byggesagkyndig revurdere mulighederne
for at indrette et kirkehus i den eksisterende bygning ud fra
de skitserede behov samt beregning af anlægs- og
driftsbudget.
Påbegyndelse af kalkning efter pinse, med en forventning
om at kalkningen er færdig primo november.
De kirkelige handlinger bliver flyttet til kapelsalen i
kalkningsperioden, da kirken er lukket.
Besked gives til Mads Kjærsgaard.
Møde mellem Ringkøbing Bevaringsforening og Ringkøbing
menighedsråds byggeudvalg d. 12. januar 2015:
På mødet blev man enige om, at undersøge og belyse
mulighederne for en evt. restaurering/renovering af
kirkepladsen 1, indenfor de nuværende økonomiske
rammer.
Når materialet foreligger, vil der blive indkaldt til et nyt
møde mellem de to parter.
På den baggrund indstiller byggeudvalget bevilling til en
sådan undersøgelse af en uvildig ekspert.
Menighedsrådet bevilger undersøgelsen foretaget snarest
muligt.
Punktet er belyst i punkt 296, 297 og 299.
Præster og organister ved Rindum og Ringkøbing kirker
holder møde herom fredag d. 16. januar 2015. Organist
Klaus V. Jensen anmodes om at samle trådene. Svend-Åge
Hoppe og Poul Agergaard bemyndiges af menighedsrådet
til at svare biskoppen inden d. 1. februar.
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Økonomi.
Regnskab 2014 skal behandles i budgetudvalget inden
medio marts.
Nyt fra menighedsplejen.
Der er møde i maj igen. Hvis nogen kender nogle, der
kunne trænge et besøg rettes henvendelse til
menighedsplejen.
Nyt fra sognepræsterne.
Der orienteredes om minikonfirmandforløbet 2014. Det
overvejes, hvordan forløbet skal være i 2015.
D. 1. marts afholder Pastor Emeritus; Bjarne Sandahl
gudstjenesten.
Nyt fra kontaktpersonen.
Generel orientering givet.
Nyt fra udvalgene.
Aktivitetsudvalget:
Kirkekaffe: 1/3, 5/4, 26/4, 10/5 og 24/5.
Der skal være tilmelding til kirkefrokosten i forbindelse med
menighedsmødet d. 15/3. Dette annonceres i Kirkebladet
og dagspressen.
Fælles sogneaftener med Rindum er planlagt.
Gudstjenesteudvalg: Der lægges op til en samtalegruppe
om gudstjenesten, i form af en sogneaften.
Opdatering af Ringkøbing kirkes visions- og handleplan
ønskes taget op på menighedsrådsmødet d. 18. februar.
Medarbejder- og menighedsrådsarrangement: Forslag til
dato 7/6 eller 30/8. Forslag til indhold: Bowling og spisning i
Søndervig.
Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp d. 8. marts.
Sikkerhedsarbejde.
Beredskabsplan for arbejdspladsen er udarbejdet.
Udfyldelse af medarbejdersedler.
Beredskabsplanen skal hænge et synligt sted på
Førstehjælpskursus.
arbejdspladsen. Kuverter med skemaer der er udfyldt af
den enkelte medarbejder med kontaktoplysninger
opbevares lukket på kirkekontoret og kirkegårdskontoret.
Det lovpligtige Førstehjælpskursus bevilges til
medarbejdere ved kirke og kirkegård.
Kommende aktiviteter herunder
Næste menighedsrådsmøde er d. 18. februar.
næste menighedsrådsmøde:
Koncert i kapellet d. 31. januar, kl. 16.00 ved kor fra
den 20.02.2015.
Frederiksborg Slotskirke.
Sogneaften d. 5. februar, kl. 19.00. v/ organist Erling
Lindgren i mødelokalet, Torvet 12B.
Eventuelt.
D. 11. september er der kulturnat i Ringkøbing. I den
forbindelse er der forskellige tiltag. Klaus V. Jensen følger
planlægningen.
Kirke-og kulturfestivalen ønskes gentaget i efteråret 2016.
Der er indkaldt til møde, hvor indholdet i den kommende
festival diskuteres.
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