Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 17. august 2017 kl. 19.00
i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Lone Hvejsel

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:

121
122

Godkendelse af dagsorden
Status for budget 2018.
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Godkendelse af kvartalsrapport pr.
30.6.2017. Kvartalsrapport og
budgetformål vedhæftet.
Regnskab for renovering af Præstegård.
Regnskab vedhæftet.
Regnskab for Kirkehus. Regnskab
vedhæftet.
Kirkekørsel i forbindelse med, at Tim Taxi
er holdt.
Foreløbigt oplæg til
kommunikationsstrategi for hjemmeside
og Facebook ved aktivitetsudvalget.

Dagsorden godkendt
Kassereren orienterede om status.
31. august er er budgetsamråd.
Kvartalsrapporten er godkendt.
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Indkøb af højskolesangbøger.
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Tilbud om fotografering af kirke og
kirkehus. Tilbud vedhæftet.
Mus-samtaler.
Fest for de frivillige.
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Nyt fra sognepræsterne

Regnskabet for Poulsgårdsvej 7 er godkendt.
Byggeregnskabet godkendt.
Finansiering blev drøftet kort.
Sagen er drøftet, og beslutning udsat til næste
møde.
1.Facebook: enighed om at denne bruges til info
om arrangementer og ”blødere” indhold.
Vær opmærksom på indhentning af tilladelse ved
billeder af personer.
Der skal være lukket for kommentarer på det der
sættes ind.
Mulighed for at booste arrangementer er vedtaget.
2.Hjemmesiden: Enighed om at der ryddes op på
hjemmesiden.
Fotografering af menighedsrådsmedlemmer til
hjemmesiden sker ved først mulige lejlighed.
3.Kirkebladet: Kirkebladet fortsætter.
4.Churchdesk: Mulighederne drøftet. Vi afventer.
Besluttet at der købes ca. 70 Højskolesangbøger
for renter fra jubilæumsfonden.
Enighed om at bruge beløb på at få en lokal
fotograf til denne opgave. Der indhentes tilbud.
Karina orienterede om afholdelse af mussamtaler.
Enighed om, at det er en god ide, der arbejdes
videre, Anja går videre i aktivitetsudvalget.
Jørgen orienterede om de ideer han har til nye
tiltag nu og på længere sigt.
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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
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Nyt fra menighedsplejen
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Kommende aktiviteter, herunder mødet
den 22. august vedr. provstiudvalget.
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140

Eventuelt
Lukket punkt personalesag.

Vivian orienterede om kirkeministeriets afgørelse
vedr. bistandspræsters deltagelse i ansættelse af
ny præst.
Vivian problematiserede der er mange kl. 9
gudstjenester i Velling, ønsket er mulighed for flere
højmesser kl. 10.30, konsekvens heraf vil blive flere
kl. 9 gudstjenester i Ringkøbing. LH tager en snak
med Lone H.
Formanden orienterede om konsulentrunde samt
Energimærke - bygnings gennemgang v./
Energistyrelsen.
Karina orienterede om planlagt medarbejdermøde.
Ansøgning om tilskud til Stiftskredsmøde for
kirketjenere i Haderslev og Ribe stifter: der
bevilges 6000 kr. idet det bemærkes at fremtidige
ansøgninger skal indsendes i god tid før
invitationen sendes ud.
- Orientering ved Sv. Aage Hoppe, om
aktivitetsudvalgets kommende arrangementer.
20.9: Kirkegårdsvandring kl. 15
13.10: Menighedsudflugt til Ribe kl. 8.30
9.11: Filosofisk salon i Kirkehuset kl. 19.30
- Kunstudvalget: Udstilling ved Allan Skulbøll,
fernisering den 1. oktober
Efter nytår udstiller Anna Beck Hansen.
Forespørgsel om ophæng af udstilling i kirkens
tårnrum, af samme kunstnere som udstiller i
Kirkehuset. Enighed om at det kan lade sig gøre.
Kontrakt er færdiggjort til kommende udstillere.
- Kirke- og kirkehusudvalget: Orientering vedr.
kapellet
Kirkens vejrhane: orientering om
renoveringsplaner.
Der arbejdes med manual for udlejning af
Kirkehuset.
Orientering om tilbud om kursus vedr. løn.
(Menighedsrådsforeningen)
Orientering om frivilligdag lørdag den 19. august kl.
10 på Torvet.
Møder På Tværs i Spejderhuset kl. 30. samme dag.
6. september kl. 14.30 møde for besøgsvenner og værter i Missionshuset.
Orientering om provstiudvalgsmødet den 22.
august.
Intet.
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Lukket punkt personalesag.

Ringkøbing, den 17. august 2017
Underskrifter:

