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Afbud fra:

Gitte Ørum Hvas
Bent Østergaard
Merete Ørskov

Nr: Dagsorden:

Beslutning:

396

Godkendelse af dagsorden.

397

Nyt fra formanden.

398

Økonomi – godkendelse af
halvårsregnskab 2015.
Opsætning af Mobile-pay og Swipp
til kollekter og koncerter.

Dagsordenen blev godkendt.
Der blev henstillet til, at der ikke skulle optages lyd eller
billeder under mødet. Dette blev enstemmigt vedtaget af
menighedsrådet.
Der er kommet brev fra ombudsmanden vedrørende en
klage fra en borger. Der er klaget over forskellige forhold i
forbindelse med Ringkøbing menighedsråds køb af
ejendommen Kirkepladsen 1. Ombudsmanden foretager sig
ikke yderligere.
1. oktober er der stiftsmøde og landemode i Ribe. Så sæt
kryds i kalenderen.
Halvårsregnskabet 2015 blev enstemmigt godkendt af
menighedsrådet.
Da Swipp er udgiftsneutralt indfører vi i første omgang
dette, så muligheden for at betale koncertentre og kollekt
nu forefindes den vej. Der orienteres om
betalingsmuligheden.
Menighedsrådet stiller sig generelt positivt til at udleje
kirken til koncerter.
Provst Lone Hvejsel og organist Klaus V. Jensen undersøger
hvad det koster at udleje kirken, og laver et oplæg til næste
menighedsrådsmøde.
Menighedsrådet forbeholder sig ret til at tage stilling fra
gang til gang, om kirken kan lejes ud.
I forbindelse med kulturnatten d. 11. september har
teatergruppen: ”Teater for alle” fået lov at lave en
forestilling på kirkegården. Teatergruppen får retningslinjer
for, hvilke arealer der må bruges på kirkegården.
Det er blevet undersøgt om der var flagermus på
kirkepladsen 1. Det var der ikke.
Der er besvaret 6 ansøgninger om aktindsigt.
Der er kommet 2 anmodninger om høringssvar til Ribe Stift
Disse skal besvares med udgangen af august. Disse

399

400

Udlejning af kirken til koncerter. Er
det muligt? I så fald hvad koster det,
at leje kirken en aften?

401

En teatergruppe ønsker at lave en
forestilling på kirkegården i
forbindelse med kulturnatten.

402

Kirkehus
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403

Kalkning af kirken

404

Nyt fra distriktsforeningen

405

Nyt fra menighedsplejen

406

Nyt fra sognepræsterne

407

Nyt fra kontaktpersonen

408

Nyt fra udvalgene

409

Kommende aktiviteter

høringssvar bliver givet af formandsskabet efter at
menighedsrådet er orienteret om indholdet.
Der arbejdes videre med indbudt licitation. Denne
forventes afholdt med udgangen af september, og
menighedsrådet bemyndiger byggeudvalget til at arbejde
videre med dette.
Kalkningen går planmæssigt.
Tidsplanen ser ud til at holde.
Onsdag d 16. september. Foredrag i Højmark
forsamlingshus. Tilmelding d. 11. september. Det er et
offentligt arrangement.
Aftenkursus i brug af den digitale arbejdsplads afholdes for
menighedsrådsmedlemmer d. 28. september.
Lørdag d. 15. august er der frivilligedag på torvet.
Der er møde d. 20. august. i menighedsplejen.
Randi Sandals ansættelse er forlænget til og med 11.
oktober. Randi opstarter de 2 konfirmandhold. Hans-Ole
Lange har det 3. hold.
Menighedsrådet bevilger at Randi kan indkøbe materiale til
konfirmandundervisning, hvis hun har brug for det.
Lone Hvejsel er raskmeldt fra mandag d. 16. august i
præstedelen.
Dorte Kirkegaards ansættelse slutter d. 16. august.
Hanne Raabjerg er ansat som kordegne-afløser.
Hanne er optaget på kordegnekursus i november og
december.
Skole- kirkesamarbejdet: 4. årgang fra Alkjærskolen er
tilmeldt salmesangsprojektet.
Sogneudflugt til Ribe d. 25. august. Der er tilmeldingsfrist d.
19. august.
Medarbejder-arrangement bliver søndag d. 10. januar
2016.
Ekstra kirkekaffe efter høstgudstjenesten d. 27. september.
Der er pt. 3 personer i orgel-udvalget. Det ønskes at
orgeludvalget suppleres af et medlem fra menighedsrådet.
Lis Jessen er valgt.
Lucia-dag d. 13. december er en søndag. Derfor laves
gudstjenesten kl. 16.30 med lucia-optog af pigekoret.
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410

Eventuelt

Ringkøbing, den 13. august 2015
Underskrifter:

Intet under eventuelt.

