Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19.00
i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Ole Bøndergaard, Mette Stengaard, Jesper W.
Andersen , Jørgen Moeslund

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:

353
354

Dagsordenen blev godkendt
Der blev orienteret om regnskab 2018 og budget
2019.
Afleveringsdatoer: Regnskab 2018: 1. april 2019.
Budget 2020: 1. juni 2019. Der er mødepligt til MRmøderne forinden disse datoer.
Regnskabsinstruksen blev godkendt.

356

Godkendelse af dagsorden.
Økonomi:
- Orientering; Regnskab 2018
- Orientering; Budget 2019
- Afleveringsdatoer for regnskab
2018 og budget 2020
- Godkendelse af regnskabsinstruks
2019
Planlægning af menighedsmødet den 7.
april.
Overvejelser om sogneudflugt 2019

357

Kirkebladet

358

359

Hvem bestemmer? Overvejelser om
forholdet mellem autorisation & frihed i
Folkekirkens liturgi. Oplæg til diskussion v/
Lone Hvejsel og Jørgen Moeslund.
(Se: http://ribestift.dk/stiftsraad-ogudvalg/gudstjenesteudvalget/hvembestemmer/ )
Nyt fra præsterne

360

Nyt fra formanden

361

Nyt fra kontaktpersonen

362

Nyt fra udvalgene

355

Dagsordenen til mødet og det praktiske blev
planlagt.
Aktivitetsudvalget har fået en økonomisk ramme
på 5000 kr. til at arrangere en sogneudflugt.
Menighedsrådet ønsker at rekruttere frivillige til at
dele kirkebladet ud. Dette bringes frem på
menighedsmødet den 7. april. Udover det
budgetterede beløb udvides rammen med 10.000
kr. på årsbasis, så det bliver muligt at uddele til de
husstande der er i Ringkøbing Sogn.
Punktet blev drøftet og tages op igen på næste
menighedsrådsmøde.

Nørkleklubben tæller efterhånden 12.
Det er en succes. Pt. strikkes der ”varmestuestrik”.
- Den etiopiske ortodokse tewahedo-kirke har
ansøgt om at måtte bruge kirkehuset.
De må gerne låne kirkehuset en gang i måneden.
Aftalerne laves fra gang til gang.
- Lars Hansson deltager i formandsmøde indkaldt
af provstiet den 31. januar.
- Hovedrengøringen af kirken påbegyndes sidst i
uge 6.
- Der afholdes personalemøde den 27. februar.
Fernisering af kunstudstilling d. 7. april – herefter
menighedsmøde.
Sogneindsamling den 10. marts. Traktementet til
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Nyt fra distriktsforeningen

364

Nyt fra menighedsplejen

365

Kommende aktiviteter

366

Eventuelt

Ringkøbing, den 30. januar 2019
Underskrifter:

Lars Hansson
Poul Agergaard
Karina Lodberg
Svend Aage Hoppe
Hans-Ole Jessen
Anja Lynggaard
Iver Poulsen
Inge Møller Madsen
Arne Nørgaard
Lone Hvejsel

de frivillige denne dag arrangeres af Ellen og Poul
Agergaard sammen med Hanne Raabjerg.
Generalforsamling den 7/2 kl. 19. Taler: Margrethe
Koch. Emne: ”Hvorfor holder vi gudstjeneste”.
4/4: møde i Højmark v/ Jens Dejgaard vedr.
kirkegårdsvedtægter.
Ønsker vedr. fremtidige kurser indgives til Poul
Agergaard.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde.
Der er mange der gerne vil hjælpe til i
menighedsplejen. Menighedsplejen i Ringkøbing og
Rindum Sogne er meget velfungerende.
Årsmøde i Ringkøbing Kirkehus 26. februar, 19.30.
Taler: Anna Marxen.
Der kan bruges 50.000 kr. til koncerter.
- Barokorglet indvies palmesøndag, den 14. april.
Dette fejres ved gudstjenesten, og med en koncert
om eftermiddagen kl. 14.00, hvor også Vokal Vest
deltager.
- Lars Hansson er tovholder på det praktiske
arrangement ved biskoppen visitats den 24. marts.
- Samtale omkring kirkegårdsvandring: Der
undersøges forskellige muligheder.

