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Nr:
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Beslutning:
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Godkendelse af dagsorden.

143

Økonomi, herunder foreløbig drøftelse af
budget 2017, jfr. Provstiets
budgetudmelding af 11.9. 2017, bilag 1

144

Ønske til undervisningen af
konfirmander: Indkøb af 1 sæt
salmebøger.
Evaluering af sommerens kirkekoncerter.

Med rettelse af pkt. 143: Økonomi, herunder
foreløbig drøftelse af budget 2018, jfr. provstiets
budgetudmelding af 11.9.2018, godkendtes
dagsordenen.
Formand og kasserer tager drøftelse med provsti
med henblik på hvordan provstiet mener, man kan
finde en besparelse på 400.000 jf. provstiets brev af
11. september 2017.
Ringkøbing menighedsråd finder, at den udmeldte
budgetramme ikke giver mulighed for at drive kirke
på en meningsfuld måde.
Der indkøbes 25 salmebøger til
konfirmandundervisningen.
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Kirkekørsel, jfr. bilag 2. Ringkøbing Taxa
har oplyst, at de ikke ønsker at tage disse
ture.
Drøftelse af henvendelser om flexjob.
Ansøgning fra Nicolaitjenesten, jfr. bilag
3.
Ansøgning fra Møltrup Optagelseshjem.
Bilag 4 og 5.
Ansøgning fra Jysk
Børneforsorg/Fredehjem, jfr. bilag 6.
Ansøgning fra Døvemenighederne, jfr.
bilag 7 og 8.
Har vi ønsker til OK18?, jfr.
Landsforeningen af Menighedsråds
hjemmeside. (Forsiden ).
Nyt fra sognepræsterne

Sommerens koncerter blev evalueret foreløbigt.
Punktet tages op igen på menighedsrådsmødet i
december.
Der aftales privat kørselsordning. Tovholder er Lars
Hansson.
Punktet drøftet og sat på stand-by.
Får andel i høstofferet.
Får andel i høstofferet.
De bliver ikke optaget på kollektlisten.
Døvemenigheden sættes på kollektlisten d. 12.
søndag efter trinitatis.
Intet til referat.

Konfirmanderne er startet
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Nyt fra formanden
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Nyt fra kontaktpersonen, herunder
mussamtaler og medarbejdermøde.
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Nyt fra udvalgene
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Nyt fra distriktsforeningen
Nyt fra menighedsplejen
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Kommende aktiviteter

160

Eventuelt

Små synger sammen her i september med 180 børn.
Succesen vil man gerne gentage.
Reformationsgudstjeneste stor succes. Dejligt at
fejre reformationen – også i Rindum. En rigtig god
dag.
Høstgudstjeneste for børn og familier søndag d. 24.
september.
Dåbsservietter er taget i brug ved dåb. De er
strikkede i nørkleklubben.
Planlægning af minikonfirmand-forløbet er
påbegyndt.
2. november er der tur til Esbjerg med
konfirmanderne.
Kirkehusudvalget bedes om at kigge på taksterne for
udlejning af kirkehuset.
MUS-samtalerne med medarbejderne er påbegyndt.
Det er en udfordring at arbejde med stemmetræning
i kirkekoret. Klaus V. Jensen ønsker at dette formål
støttes af menighedsrådet. Dette sættes på som
punkt på næste menighedsrådsmøde.
Klaus V. Jensen ønsker undervisning på musikskolen
i rytmisk klaver. Dette tages op på næste
menighedsrådsmøde.
Der er afviklet medarbejdermøde. Her kom der en
meget positiv tilbagemelding fra personalet
vedrørende sommerferien. Det har fungeret rigtig
godt at have Kirkehuset åbent i sommerperioden.
Personalet er informeret om budgetudmeldingerne
fra provstiet.
Berit har ønsket at deltage i kordegne-foreningens
kurser. Det er bevilget.
Anja og Svend-Aage deltager i møde om
fælleskirkelige arrangementer. Der bakkes op fra det
øvrige menighedsråd om, at man gerne fortsat vil
deltage i dette samarbejde.
Der startes op på ombygningen af kapellet i næste
uge.
Der er bevilget forskellige vedligeholdelsesopgaver
på kirkens bygninger.
Der er bestyrelsesmøde torsdag d. 21. september.
Menighedsplejen: D. 2. november er der frivilligaften
i Rindum Kirkehus kl. 18.30
Kirkegårdsvandring d. 20. september kl. 15. med
Mette Stengård. Tilmeldingsfrist til sogneudflugten
d. 29. september.
Der tages entre på 50 kr. til kirkens julekoncert.
Overskuddet går til menighedsplejen.

Ringkøbing, den 19. september 2017
Underskrifter:

