Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 3. januar 2016
kl. 19.00 i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Vivian Linnebjerg

Nr: Dagsorden:

Beslutning:

23

Dagsordenen godkendtes med følgende
ændringer: Økonomiorienteringspunktet
behandles umiddelbart efter punkt 24 om
forretningsordenen m.h.p., at alle har fået en viden
om vores økonomi, inden vi går over til
behandlingen af de øvrige punkter.

Godkendelse af dagsorden

24

Forretningsorden for Ringkøbing
Menighedsråd.
Se bilag 1 og 2.

25

Orientering vedr. den ledige stilling som
kirketjener 2, herunder forslag til
ansættelsesprocedure til
kirketjenerstillingen, herunder valg til
ansættelsesudvalg.
Under det lukkede punkt vil der blive
orienteret om, hvem der har søgt stillingen.
Se bilag 3.

26

Forslag fra budgetudvalget om tildeling af
honorar til formand, kasserer,
kontaktperson og kirkeværge.
Se bilag 4.
Forslag fra kirkehusudvalget og
aktivitetsudvalget om arbejdsdeling mellem
de to udvalg.

27

Ansøgning fra Ringkøbing Kirkespil behandles jf.
tillægsdagsorden som pkt. 44 efter pkt. 32
Punktets første del overgår til 2. behandling på
MR-mødet i februar.
Menighedsrådet er positivt overfor en form for
dialogmøder. Rammen for, hvilke ting der kan
bringes til dialog skal fastsættes.
Ideen præsenteres på menighedsmødet i en løs
form.
På menighedsmødet tager menighedsrådet en
dialog med de tilstedeværende om ide og form.
Efterfølgende sættes punktet igen på dagsordenen
til menighedsrådsmødet.
Ansættelsesudvalg: Kaj Møller, Berit Bæk, Klaus V.
Jensen, Lars Hansson, Karina Lodberg, Hans-Ole
Jessen og Lone Hvejsel.
Indstillingen er i øvrigt fulgt.
Det overlades til de 3 menighedsrådsmedlemmer i
ansættelsesudvalget, om der er behov for ekstern
konsulentbistand i forbindelse med
stillingsbeskrivelserne for de to kirketjenere og
kordegnen.
Forslaget tiltrådt.

Forslaget tiltrådt.
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29

30
31

Se bilag 5.
Forslag om genoptagelse af sagen om
lukning af kirkehuset i sommerperioden –
personalet har udarbejdet alternativt
forslag.
Se bilag 6 og 7.
Fastlæggelse af dato for menighedsmøde.
Mødet skal afholdes 1 gang årligt.
Se bilag 8, §41.
Kontaktperson til menighedsplejen vælges.
Økonomi:
a) Revisionsprotokollat til godkendelse.
b) Orientering; Regnskab 2016.
Se bilag 9.
c) Orientering om driftsbudget 2017.
d) Afleveringsdatoer for regnskab 2016 og
budget 2018.

32

Kirkeministeriets høring over forslag til lov
om forsøg i folkekirken.
Høringsfristen er d. 16. januar 2017, kl. 9.00.
Se bilag 10, 11 og 12.
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Ringkøbing Kirkehus – Status.
Nyt fra sognepræsterne
Nyt fra formanden
Nyt fra kontaktpersonen, herunder
planlægning af MUS-samtaler
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Nyt fra udvalgene

38

Nyt fra distriktsforeningen

39
40

Nyt fra menighedsplejen
Kommende aktiviteter

41
42
43

Eventuelt
Lukket punkt: Personalesag
Lukket punkt: Personalesag

Ringkøbing, den 3. januar 2017
Underskrifter:

Forslaget tiltrådt idet det er forudsat at det er
udgiftsneutralt i forhold til budgettet.
Evalueres i september fortsat.

Menighedsmødet afholdes d. 30. april 2017.

Poul Agergaard blev valgt.
a) Godkendt af Ringkøbing menighedsråd med
følgende bemærkning: Vi vurderer at fordelingen
mellem de 2 pengeinstitutter er ok. Vi ændrer
ovennævnte fordeling løbende efter vurdering.
b) Orienteringspunkt.
c) Orienteringspunkt.
d) Regnskab 2016 afleveres d. 1.april. Der er
mødepligt til MR-mødet d. 9. marts
Budget 2018 afleveres d. 15. november. Der er
mødepligt til MR-mødet d. 15. november.
Menighedsrådet finder det vigtigt, at der er
fleksible rammer for iværksættelse af forsøg, og er
grundliggende meget positive overfor lovforslaget,
man er dog bekymret for om forslaget giver for
stive rammer for iværksættelse af forsøg.
Orientering blev givet.
Intet til referat.
Intet til referat.
Kontaktpersonen deltager i kalendermødet
onsdagen efter hvert menighedsrådsmødet.
MUS-samtalerne skal på plads i løbet af foråret.
Aktivitetsudvalget: Næste aktivitetsudvalgsmøde
afholdes d. 11. januar, kl. 16.00.
Alm. orientering fra kirke- og kirkegårdsudvalg. De
holder møde onsdag d. 11. januar kl. 17.00.
Foredrag og generalforsamling i distriktsforeningen
d. 23. februar 2017 i Ringkøbing Kirkehus kl. 19.00.
Intet til referat.
D. 24. januar kl. 19.30 er der fælles kirkeaften i
Ringkøbing Kirkehus.
Intet til referat.

