Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 19.00
i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra: (der er mødepligt ved godkendelse af
budget)

Der er afbud fra Ole Bøndergaard,
Mette Stengaard og Jesper Wiborg Andersen.

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:

397

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

398

Ole Bøndergaard har af arbejdsmæssige
grunde anmodet om at måtte udtræde af
menighedsrådet, jfr. lov om menighedsråd
§16. Arne Nørgaard er stedfortræder.
Økonomi:
Godkendelse af foreløbigt budget for 2020
og kvartalsrapport

Godkendt.

400

Drøftelse af og stillingtagen til fælles
regnskabskontor, bilag vedhæftet.

401

402

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

Hans Ole Jessen fremlagde oplæg til drøftelse.
Menighedsrådet er positiv indstillet for at indgå i et
fælles regnskabskontor.
Enighed om at vi her fra vil lægge billet ind som
driftsherre.
Jørgen Moeslund oplæg om konfirmation, med
udgangspunkt i nogle kommentarer fra Andreas
Bo.
Drøftelse af konfirmationens betydning.

403

Nyt fra formanden.

Intet

404

Nyt fra kontaktpersonen

Intet

405

Nyt fra udvalgene

- Aktivitetsudvalget v/ Svend Aage Hoppe:
Sogneeftermiddage er på pause.
Der planlægges filosofisk salon (el.lign.) hvor
eksistentielle emner drøftes.
Sogneudflugt planlægges en hverdag sidst i
september i 2019. Udvalget arbejder videre.

399

Foreløbigt budget for 2020 godkendt.
Fremsendes til provstiet.
Kvartalsrapport godkendt.

Stiftspræstemøde 11. – 12. juni her i Ringkøbing
Gudstjeneste i svømmehallen i sidste uge var en
god og smuk oplevelse.

- Kunstudvalget v/ Svend Aage Hoppe:
Udvalget har ideer om at lave en permanent
udstilling i forhallen ud mod Skolebo. Man har fået
ideer fra kunstformidler Søren Nielsen fra Mejrup.
Senere søges fondsmidler til projektet.
- Indsamling til hjertestarter via Hjerteforeningen:
Hans Ole Jessen orienterede om at vi snart får
opsat en hjertestarter på kirkehuset.
Stole og borde indkøbes til kirkehuset indenfor
budgettet.
Orgeludvalget v/ Klaus:
Wroblewskyfonden har doneret en orgelbænk til
det nyrenoverede orgel.
Det blev besluttet at nedlægge og takke
medlemmerne for indsatsen.
Kirkebladsudvalget v/ Lars Hansson:
Dem der vil uddele er orienteret om planlægningen
af uddelingen.
406

Nyt fra distriktsforeningen
Distriktsforeningen v/ Poul Agergaard:
Orienterede om deltagelse i Landsmøde for
menighedsrådsforeningen.

407

Nyt fra menighedsplejen
Menighedsplejen:
27. august er næste møde i menighedsplejen.

408

Kommende aktiviteter

Himmelske Dage på heden, Herning foregår i Kr.
Himmelfartweekenden.
2. pinsedag: gudstjeneste i Alkjærlukke kl. 14. og
pilgrimsvandring.

409
410

Eventuelt
Personalesag

Intet.

Ringkøbing, den 28. maj 2019
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