Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 18. april 2017
kl. 19.00 i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:
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Godkendelse af dagsorden
Økonomi
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Drøftelse af menighedsmødet d. 30. april,
herunder indledende drøftelse af visionen,
jfr. vedhæftede bilag.
Ringkøbing Kirkehus

Dagsorden godkendt
Inge orienterede kort om den økonomiske
situation.
Dagsorden til menighedsmødet blev gennemgået.
Under dagsorden skal også drøftes kirkeblad,
Facebook, hjemmeside m.m.
Der var enighed om at bevilge 1600 kr. til skuffer i
kopirummet.
Hans Ole Jessen gennemgik processen for
regnskabets færdiggørelse for Kirkehuset. Det
forventes at kunne forelægges på menighedsrådets
møde den 9. maj. 2017.
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Kirkebladet

Der blev drøftet mulighed for at supplere
kirkebladet med udsendelse af mere aktuelle
nyheder.
Der er behov for en generel drøftelse af brug af
Facebook. Punktet sættes på til næste
menighedsrådsmøde. Aktivitetsudvalget kommer
med oplæg til drøftelse.
Der blev endvidere besluttet at menighedsrådet
mødes den 9. maj 2017 kl. 17 - 22 til en fri
drøftelse (et temmøde) med udgangspunkt i
visionspapiret. Der nedsættes en arbejdsgruppe
bestående af Lars Hansson, Mette Jensen, Jørgen
Moeslund.
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Personalepolitik, indledende drøftelse med
inspiration fra Landsforeningen af
Menighedsråds hjemmeside, og derefter
kunne der nedsættes en arbejdsgruppe

Der er ordinært menighedsrådsmøde som
annonceret kl. 19, med de punkter der skal
godkendes denne dag.
Drøftelse af personalepolitik begynder på mødet
den 9. maj. Karina Lodberg kommer med et oplæg
til denne drøftelse.
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m.h.p. at komme med et egentligt forslag
til personalepolitik.
http://www.folkekirkenspersonale.dk/filea
dmin/user_upload/Dokumenter/Vejlednin
ger/Personalepolitik_2017.pdf
Kollektlisten
I mange år har der været samarbejde med
musikskolen om pigekor. Det har været
gratis for pigerne at synge i pigekoret.
Kirken har betalt deres samlede
egenbetaling på ca. 10.000 kr. pr. år. Det
blev af forskellige grunde besluttet at
trække sig ud af samarbejdet i 2016/17.
Organisten vil gerne have samarbejdet
genoptaget.
Ribe Stift har opfordret til forskellige
aktiviteter i forbindelse med
reformationsjubilæet, jfr. vedhæftede
bilag.

Udsat til menighedsrådsmødet den 8. juni.
Kordegnen undersøger mulighed for MobilPay.
Godkendt.

Aktivitetsudvalget har besluttet at sogneudflugten
går til Ribe til Folkemødet fredag den 13.okt.
Vi følger opfordringen til klokkeringning den 31.
okt. i 15 min.
Denne dag har provstiet arrangeret gudstjeneste i
Staby kirke kl. 19.30 i forbindelse med
reformationen.
17. sept. er der to fælles arrangementer for
Ringkøbing og Rindum Kirker i anledning af
reformationsjubilæet:
Kl. 10.30 gudstjeneste i Ringkøbing Kirke.
Kl. 16.00 En anderledes rundvisning i Rindum Kirke
med overraskelse.
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Ansøgning om økonomisk tilskud til
søndagsskolelejrene på Holmsborg, jfr.
vedhæftede bilag.
Organistafløser i forbindelse med
organisternes afholdelse af friweekender
og ferier.

Nyt fra sognepræsterne

Kirkespil i Ringkøbing Kirke:
Martin Luther – død eller levende.
6. okt. kl. 20, 8. okt. kl. 16 og kl. 20, 9. okt. kl. 20,
10. okt. kl. 20
Ansøgning imødekommet, med et beløb på
2000,- kr.
Udgangspunktet er at de kirkelige handlinger skal
passes ind mht. de tidsmæssige muligheder
således at organistdækningen er tilstrækkelig.
Kan dette ikke lade sig gøre, kan der kaldes vikar
ind. To kirkelige handlinger på samme dag bør altid
kunne lade sig gøre. Denne beslutning drøftes med
Rindum menighedsråd.
Jørgen Moeslund takkede for modtagelse i sognet.
Han oplyste, at han er kommet godt i gang.

Jørgen Moeslund bad om tilladelse til, at få lægfolk
til at dele brød ud ved nadveren. Denne tilladelse
blev givet.
Lone Hvejsel orienterede om, at der overvejes
fælles (med Rindum) nytårsgudstjeneste
nytårsaftensdag om eftermiddagen. Godkendt.
Der overvejes desuden børnejulegudstjeneste den
24. dec. kl. 10. De tre om eftermiddagen
bibeholdes. Menighedsrådet godkender.
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Nyt fra formanden
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Nyt fra kontaktpersonen.
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Nyt fra udvalgene
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Nyt fra distriktsforeningen
Nyt fra menighedsplejen
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Kommende aktiviteter

Vivian Linnebjerg begrunder at hun ikke uddeler
saft ved nadveren. Hun begrunder det i sit
nadversyn.
Hun orienterede om at præsteforeningen ikke er
enige i Ribe Stifts fortolkning af hvorvidt
bistandspræsten kan deltage i
ansættelsesproceduren vedr. ny præst. Sagen er
forelagt kirkeministeriet.
Kursus den 4. maj kl. 18.30 i Højmark vedr.
anvendelse af Den digitale arbejdsplads.
Medarbejderne vil gerne være med i de
udvalgsmøder der kan være relevante i forhold til
arbejdsområder.
Budgetudvalget: mødet den 2. maj flyttet
til kl. 16.30.
Aktivitetsudvalget: sogneudflugt
Forslag til foredragsholder ved fælles møde med
Rindum: Søren Lodberg Hvas er foreslået.
Kunstudvalgsmøde den 19. april.
Kirkeværge: Præstegården Poulsgårdsvej afsluttet.
Kirkehus- kirkegård – præstegårdsudvalg har
afholdt møde, hvor de var rundt at se på
bygningerne.
Provstesyn den 25. april.
Budgetlægning: medarbejderne er bedt om at
komme med ønsker til budget 2018.
Kapellet: arkitekt Johnny Andersen er med til at se
på bygninger i forbindelse med renovering af
personalefaciliteter og køleanlæg. Igangsættelse af
køleanlæg afventer til efteråret.
Intet.
Møder På Tværs blev afholdt 1. april med ca. 50
deltagere.
Ny formand er Meta S. Christensen fortæller om
Menighedsplejen ved et menighedsrådsmøde.
Menighedsmødet den 30. april, se punkt 78
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Eventuelt
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Lukket punkt, personalesag
Lukket punkt, personalesag
Lukket punkt, personalesag

Ringkøbing, den 18. april 2017
Underskrifter:

Hoppe orienterede om Folkekirkens Nødhjælps
Landsmøde, som indsamlingsledere er inviteret til.

