Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 19.00
i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Klaus V. Jensen
Hans-Ole Jessen. Iver Poulsen deltager i stedet.
Vivian Linnebjerg

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:
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Godkendelse af dagsorden
Økonomi:
• Budget 2018. Det foreløbige
budget skal indlæses d. 15. juni i
dataarkivet.

Dagsordenen blev godkendt.
Der blev orienteret om forslag til det foreløbige
budget for 2018.
Lars Hansson kan ikke tilslutte sig, at egetræet på
kirkegården bliver fældet. Derfor foreslog han, at
det udgik som budgetønske. Dette tilsluttedes af
det øvrige menighedsråd. Rustvognene må ved
kistebegravelser fra kirken gerne køre ad
Enghavevej, hvis situationen kræver det.
Med ovenstående rettelse indsendes det
foreløbige budgetforslag for 2018.
De endelige aftaler er nu faldet på plads.
Punktet udsættes til næste menighedsrådsmøde.

Bilag vedhæftet.
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Orientering om salg af kordegnebistand.
Oplæg fra aktivitetsudvalget: Generel
drøftelse af brug af facebook.
Kirkegården: Forslag om at anlægge græs
omkring kapel og klokketårn.

106

Opdatering af hjemmeside.
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Folkekirkens Miljørådgivning.
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Referat fra menighedsmødet den 30. april
2017 og opfølgning af drøftelserne på
mødet.

Det indstilles at menighedsrådet siger ja til at
anlægge græs, men at det afventes hvordan
økonomien ser ud. Kan udgifterne holdes indenfor
nuværende budget, kan kirkegårdslederen
disponere at påbegynde projektet nu.
Kirkegårdsudvalget anmodes om, at udarbejde en
helhedsplan for kirkegårdens fremtidige udvikling.
Aktivitetsudvalget laver sammen med personalet
et foreløbigt oplæg til menighedsrådet vedr.
kommunikationsstrategien for hjemmeside og
facebook til menighedsrådsmødet i august. Kristen
Grysbæk opfordres til at deltage i ovenstående.
Der kan tegnes abonnement på Folkekirkens
Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR) af menighedsråd
eller provsti. Det indstilles til MR af
budgetudvalget, at der ikke tegnes abonnement.
Dette tiltrædes af MR.
Der laves konsekvensrettelser for ”Visioner og
målsætninger for Ringkøbing Kirke”, som MR
godkendte.

Bilag: Referat fra menighedsmødet.
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Kunstudvalget, herunder kunstudstillingen
i Kirkehuset den 18. juni og hvordan
ferniseringen skal foregå.
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Beslutning om igangsætning af ombygning
af kølerum og mandsskabsfaciliteter ved
kapellet. Provstiudvalget har bevilget
350.000 kr. Samlet tilbud lyder på
318.375,82 kr.
Renovering af vejrhane.
Bilag vedhæftet.
Billetsælgere til sommerens koncerter i
kirken.
Nyt fra sognepræsterne.
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Nyt fra formanden.
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Nyt fra kontaktpersonen.
Nyt fra udvalgene.
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Nyt fra distriktsforeningen.
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Det tages op til foråret igen.
Det tilkendegives af MR at det er en god ide at lave
tema-aftener / tema-dage.
Helene Jacobsen er indtrådt i udvalget. Hun har
afløst Bjarne Sandal.
Der er lavet PR for den første fernisering, som
foregår d. 18. juni i forbindelse med kirkekaffen.
Kunstudvalget beslutter snarest hvor billederne
der står i mødelokalet, skal hænges op.
Svend Aage og Berit finder en løsning, så
akvarellerne af Arne Haugen Sørensen kan hænges
op.
Forslaget er tiltrådt.

Bilaget er tiltrådt
Der blev fundet billetsælgere.
Der er blevet afholdt et forløb for
minikonfirmander. Det gik rigtig godt.
Der blev givet generel orientering.
Der blev orienteret om at der kan findes en
organistafløser i forbindelse med organisternes
afholdelse af friweekender og ferier.
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.
Aflønningen af en organistvikar til tjenesten på
plejehjemmet juleaften afholdes af Ringkøbing
Sogn.
Ældreeftermiddag for bl.a. plejehjemmet afholdes
fremover i marts i Ringkøbing kirke og kirkehus.
Der er fra personalet forespurgt på at kunne låne
kirkehuset til private arrangementer. Dette emne
udsættes til den samlede evaluering af brugen af
kirkehuset i efteråret.
Intet til referat.
Der blev orienteret om RAMS af Mette. Skolen
bakker fortsat op om RAMS.
Der blev orienteret om distiktsforeningens
arrangementer af Poul Agergaard. Der fokuseres i
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Nyt fra menighedsplejen.
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Kommende aktiviteter.
Eventuelt.

Ringkøbing, den 8. juni 2017
Underskrifter:

den kommende sæson på kirkegården som emne.
Menighedsplejen er meget velfungerende. Stor ros
herfra.
Intet til referat
Inge informerede om IT

