Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: PA
Referat fra menighedsrådsmødet
Tirsdag den 21. juni 2016
kl. 19.00 i mødelokalet, Torvet 12 B

Afbud fra:

Lone Hvejsel

Nr: Dagsorden:

Beslutning:

531
532

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formanden

533
534

Økonomi
Ringkøbing Kirkehus
- Status på byggeriet
Retningslinjer for kunstudvalg

Dagsordenen blev godkendt.
Mogens Thams har forfattet en kort tekst om
menighedsrådsvalget. Teksten kommer i kirkebladet.
Intet til referat.
Byggeriet kører planmæssigt.
Rejsegilde annonceres på hjemmesiden.
Retningslinjerne for kunstudvalget blev vedtaget med
enkelte tilrettelser.
Provstiudvalget ønsker en besigtigelse af Poulsgårdsvej 7,
inden de beslutter om menighedsrådets ansøgning om at
sætte boligen til salg kan behandles.
Emma Kjærgaard og Poul Agergaard sidder pt. i
valgbestyrelsen. Svend Aage Hoppe blev foreslået som det
3. medlem. Der var tilslutning til dette fra de øvrige
menighedsrådsmedlemmer.
Husk tilmelding til distriktsforeningens efterårs-møde d. 1.
september i Højmark.
Der er frivilligdag d. 20. august på Torvet, hvor
menighedsplejen har en stand.

535
536

Poulsgårdsvej 7: Status og videre
forløb

537

Valg til valgbestyrelse

538

Nyt fra distriktsforeningen

539

Nyt fra menighedsplejen

540

Nyt fra sognepræsterne

Onsdag d. 31. august, kl. 14.30 er der sammenkomst for
besøgsvenner og værter i Rindum Kirkehus.
Der er taget kontakt til de kommende konfirmander.
Der har været stifts-præste-møde på Rømø, hvor Provst
Lone Hvejsel og sognepræst Randi Sandal deltog.

541

Nyt fra kontaktpersonen

Der har været en forespørgsel fra Alkjærskolen vedr. minikonfirmand-undervisning i det kommende skoleår.
Præsterne giver besked til Alkjærskolen om, at der laves et
forløb for mini-konfirmanderne i foråret.
Planlægningen af mini-konfirmand-forløbet henlægges til
efteråret. Sognepræst Randi Sandal sørger for at indkalde
de relevante personer til et planlægningsmøde. Herefter
sørger hun for at informere skolen og invitere børnene.
Der har været afholdt medarbejdermøde d. 15. juni.
Referatet blev gengivet i hovedpunkter.

Der er fra personalets side fremsat et ønske om en
hjertestarter på kapellet. Dette behandles i kirke- og
kirkegårdsudvalget.

542

Nyt fra udvalgene

543

Menighedsrådsmødet d. 17/8
ønskes flyttet.

544

Kommende aktiviteter
- Klaus V. Jensen præsenterer
sommerkoncerterne.
- Billetsælgere til
sommerkoncerterne aftales.
Eventuelt
Lukket punkt

545
546

Ringkøbing, den 21. juni 2016
Underskrifter:

Der er ansat en ny kirketjenerafløser.
Der er god tilmelding til sogneudflugten. Der kommer en
annonce i dagspressen.
Menighedsrådsmødet er flyttet til d. 30. august, kl. 17.00
Ændringen annonceres på hjemmesiden og fra
prædikestolen.
Klaus V. Jensen præsenterede programmet til
sommerkoncerterne, og der blev fundet billetsælgere.

Intet til referat.
Intet til referat.

