Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 9. februar 2016
kl. 19.00 i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Lone Hvejsel
Vivian Linnebjerg

Nr: Dagsorden:

Beslutning:

45
46

Dagsordenen blev godkendt.
Forretningsorden godkendt.

50

Godkendelse af dagsorden
Forretningsorden for Ringkøbing
Menighedsråd.
2. behandling.
Se bilag 1 og 2 fra MR-mødet d. 3/1-2017,
idet dog forslaget om et nyt §1a udgår, jfr.
beslutning på MR-mødet d. 3/1-2017
Økonomi:
Regnskabsinstruks til godkendelse.
Se bilag
Forespørgsel fra Ringkøbing Kirkespil:
Kan der ophænges banner på kirkehuset i
forbindelse med Ringkøbing Kirkespil.
Ringkøbing Kirkehus – Status, herunder
oplæg fra byggeudvalget på indkøb af borde
og stole.
Etablering af kunstudvalg.

51

Nyt fra sognepræsterne

52

Nyt fra formanden
Herunder udvalgsarbejde om, hvad der kan
hænges på opslagstavlen i Ringkøbing
kirkehus.

47

48

49

Regnskabsinstruksen blev godkendt.

Menighedsrådet er positive overfor en eller anden
form for reklame, men vil gerne overveje i hvilken
form.
Der blev orienteret om status.
Der indhentes tilbud på 24 stole, 12 borde og en
vogn.
Kunstudvalgets medlemmer:
Kaj Persson, Svend Aage Hoppe, Nico Jessen og
Bjarne Sandal.
Konfirmanderne og deres forældre er orienterede
om deres forløb indtil efter påskeferien.
Luthers nøgle afvikles tirsdag d. 4. april på Nr.
Vosborg. Der er statistmøde d. 9. marts.
Til de forberedende lektioner i uge 12 og 13 savnes
hjælp. Provsten forespørger Charlotte Søborg.
Der er reception d. 5. marts efter højmessen for
Randi Sandal, som stopper.
Kirkehus og præstegårdsudvalget laver et oplæg til
menighedsrådet om hvordan rammerne for
ophæng på opslagstavlen i mellemgangen skal
være.
Ved brev af 27. januar 2017 har kirkeministeriet
besvaret borgerinitiativet ”Bevar Ringkøbing
Bymidtes klageskrivelse af 28. oktober 2015.
Der klages dels over Ribe Stiftsøvrighed,

Ringkøbing Provstiudvalg og Ringkøbing Sogns
menighedsråd.
Ministeriet giver ikke klageren medhold.
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54

Nyt fra kontaktpersonen.
Nyt fra udvalgene

55

Nyt fra distriktsforeningen

56

Nyt fra menighedsplejen

57

Kommende aktiviteter

58
59
60

Eventuelt
Lukket punkt
Lukket punkt

Ringkøbing, den 9. februar 2017

Poul Sørensen fra Ringkøbing kirkespil siger mange
tak for tilsagnet fra Ringkøbing og Rindum
menighedsråd om støtte til opsætning af stykket
om Martin Luther.
Poul kontakter Berit Bæk og Alex Wejse vedr.
udbetaling af tilskuddet, når de får behov herfor.
Intet til referat.
Kirke og kirkehusudvalg og kirke- og
kirkegårdsudvalg har konstitueret sig med HansOle Jessen som formand. Der er aftalt
bygningsgennemgang d. 11. april kl. 13. Som
bygningskyndig skal Kaj Møller deltage.
De ansatte informeres om
bygningsgennemgangen, så de kan forberede sig.
Aktivitetsudvalget: Kirkekaffe ca. hver 2. søndag.
På et møde om fælles kirkeaftener, blev det
besluttet at Ringkøbing skal være værter for
arrangementet i januar måned.
Generalforsamling i distriktsforeningen d. 23.
februar. Se opslag på kirkens hjemmeside.
For arrangementer henvises til Ringkøbing Kirkes
hjemmeside og kirkebladet.
Generalforsamling i Ringkøbing Kirkehus d. 7.
marts, kl. 19.30. Generalsekretær Kirsten Laursen
taler.
Rundvisning af Sct. Georgs gilderne d. 16. maj
varetages af Mette Stengaard Jensen. Der tages
ikke betaling herfor.
Aktivitetsudvalget arrangerer bustur til Ribe d. 15.
marts.
Intet til referat.

Underskrifter:

