Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: PA
Referat fra menighedsrådsmødet
Torsdag d. 22. september 2016
kl. 19.00 i mødelokalet, Torvet 12 B

Afbud fra:

Klaus V. Jensen
Klaus Rasmussen

Nr: Dagsorden:

Beslutning:
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Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formanden
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Økonomi
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Ringkøbing Kirkehus
- Status på byggeriet
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Poulsgårdsvej 7: Status og videre
forløb
Menighedsrådsvalg 2016
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Nyt fra distriktsforeningen

567

Nyt fra menighedsplejen

568

Nyt fra sognepræsterne

569

Nyt fra kontaktpersonen

Dagsordenen blev godkendt.
Diverse ansøgninger vedr. at komme på kollektlisten blev
behandlet. Menighedsrådet mener, der skal støttes lokalt
gennem bl.a. menighedsplejen, og fastholder den
nuværende kollektliste pt. I nær fremtid revurderes
kollektlisten af det nye menighedsråd.
Budget 2017 skal revurderes, da ligningsbeløbet er omkring
500.000 kr. mindre end budgettet.
Budgetudvalget vil sende et svar på den udmelding de har
fået fra provstiudvalget. Her redegøres for den
budgetbehandling man i budgetudvalget vil gå ind i.
Der blev informeret om status på byggeriet.
Torvet 12B opsiges pr. 1. februar 2017.
Ringkøbing Kirkehus hedder pr. dags dato officielt:
”Ringkøbing Kirkehus”.
Der blev orienteret om status for Poulsgårdsvej 7.
Istandsættelsen forventes færdig d. 15. november 2016.
Der er åbnet op for indlevering af kandidatlister. Fristen for
indlevering løber frem til d. 27/9, kl. 19.00.
Der er aftalt møde mellem valgbestyrelsen Jette Clausen fra
kommunen til onsdag d. 28/9, kl. 9.30 vedr. den praktiske
afvikling af valget.
Der er landemode i Ribe d. 6. oktober. Afgang med bus fra
museumspladsen kl. 12.30. Kirkekontoret lukker kl. 12.00 d.
6. oktober.
Der har været møde med besøgsværter i Rindum Kirkehus,
hvor Jørgen Pihl viste lysbilleder fra Norge. En hyggelig
eftermiddag.
Lørdag d. 8. oktober kl. 13.30 – 16.00 er der ”møder på
tværs” i spejdergården på Poulsgårdsvej, hvor der kommer
en tryllekunstner.
Der er startet 2 konfirmandhold. Der er 19 og 17 på
holdene. Det har været en rigtig fin start.
Der er startet en lektiecafe op i Rindum Kirkehus for
flygtningebørn, med støtte fra Indre Mission.
Organist Klaus V. Jensen holder pause med pigekoret -
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Nyt fra udvalgene
-Aktivitetsudvalget: Reception d.
27/11 i anledning af ibrugtagning af
det nye kirkehus.

foreløbigt indtil foråret. Musikskolen er orienteret.
Musikskolen fortsætter arbejdet med pigekoret.
Aktivitetsudvalget har diskuteret konceptet for kirkekaffe.
De indstiller til at kirkekaffe fortsat serveres i kirken.
Menighedsrådet diskuterede emnet, og foreslog at det nye
menighedsråd afprøver at servere kirkekaffe i kirkehuset.
Aktivitetsudvalget tilkendegiver stor tilfredshed med
sommerkoncertprogrammet i år. Aktivitetsudvalget
opfordrer til at man i næste års koncertrække vil skele til at
koncerterne får et kirkeligt strøg, og for koncertdeltagerne
genkendelige indslag, vokale eller instrumentale.
Der møder mange turister op til sommerens koncerter. Det
anbefales fra menighedsrådets side, at der gives
introduktion på tysk i forbindelse med koncerterne.
Der arbejdes på at etablere et kunstudvalg. Dette udvalg vil
kunne dannes og besluttes på menighedsrådsmødet d. 25.
oktober.
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Kommende aktiviteter
Eventuelt

Ringkøbing, den 22. september 2016
Underskrifter:

Vedr. reception d. 27/11-2016: De praktiske rammer blev
diskuteret.
Intet til referat.
Græsset ved kirken er reetableret.
Menighedsrådsmødet planlagt til d. 25. oktober kl. 19.00,
flyttes til d. 26. oktober kl. 19.00.

