Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
onsdag d. 21. august 2019 kl. 19.00
i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Mette Stengaard Andersen, Inge Møller Madsen og
Jesper Wiborg Andersen

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:

423

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

424

Økonomi:
- Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019
(Bilag).
- anmodning om tilladelse til indkøb
af plæneklipper til kirkegården
(pengene er afsat på
maskinpuljen), bilag.
- Vejrhanen – endelig afregning på
skaden med anmodning om
dækning af selvrisikoen, bilag.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2019 gennemgået
og godkendt. Der følges op på enkelte spørgsmål.

425

Udnyttes kirkehusets potentialer optimalt?

426

Arrangement for de frivillige.

427

Udkast til aftale om organistsamarbejde
med Rindum Sogn samt forslag fra Klaus V.
Jensen om, at han kan bruge 34 vikartimer
pr. år, svarende til det antal timer, han
spiller i Rindum Kirke, bilag.
Ændring af valgreglerne for
menighedsrådsvalg, se link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0
710.aspx?id=200514

Brug af kirkehuset drøftet, herunder om
åbningstiderne er optimale og om vindfanget ved
kirkehuset skal være mere åben med evt.
automatisk lås.
Kirkehusudvalget arbejder videre med
spørgsmålene.
Der er stemning for at afholde et arrangement for
påskønnelse af kirkens frivillige, evt. i form af en
udflugt. Der er forslag om at afhold arrangementet
i starten af 2020.
Lars tager initiativ til at tale med Hanne om det.
Aftalen godkendt.

428

429
430

Oplæg til diskussion v/ Lone Hvejsel og
Jørgen Moeslund.
Nyt fra præsterne

Tilladelse til køb af plæneklipper til kirkegården er
godkendt.
Bekræftelse for forsikring er modtaget og
videresendt til godkendelse.

Valgreglerne gennemgået.
12. maj 2020 skal der afholdes menighedsmøde,
hvor valgreglerne gennemgås for de fremmødte.
Der skal afholdes valgforsamling den 15.
september 2020. Der skal afholdes afstemningsvalg
den 17. september 2020, hvis der er flere
kandidater end pladser i menighedsrådet.
Drøftelse af dåbsklub i Ringkøbing Sogn.
5. september er det flagdag for Danmarks
udsendte soldater. Lone holder i den anledning en
andagt i kirken for soldater bosiddende i
kommunen. Det starter kl. 17:00 og afsluttes på

rådhuset med spisning. Andagten er åben for alle
interesserede.
Jørgen er blevet spurgt om han vil holde en andagt
natten mellem den 10.-11. oktober for Ringkøbing
Gymnasiums elever. Andagten holdes kl. 05:00.
Jørgen har indstillet Ringkøbing kirke til Kristelig
Dagblads initiativpris for
svømmehalsgudstjenesten.
Vægterandagterne i sommerens løb er gået godt
med fint fremmøde.

431

Nyt fra formanden.

Der holdes vægtergudstjeneste på Black Friday den
29. november 2019.
Arbejdsgruppen i provstiudvalget om fælles
regnskabskontor går videre med den model, at
Ringkøbing Menighedsråd skal stå for driften af det
fælles regnskabskontor. Udvalget skal bygges op på
samme måde som udvalget til valg til provstiet.
Der er personalemøde den 28. august kl. 08:30.
Orientering om mulighed for konsulentrunde på
kirkegården den 23. og 24. september. Der er
umiddelbart ikke interesse herfor.
Der er udsendt en invitation til stiftsmøde i Ribe
lørdag den 5. oktober 2019. Interesserede
menighedsrådsmedlemmer og personale kan
deltage. Der er tilmeldingsfrist den 23. september
2019. Interesserede kan henvende sig til Hanne for
tilmelding.
Klaus har på vegne af Kirkespil har henvendt sig for
tilladelse til at benytte kirken i oktober 2020.
Tilladelse godkendt.

432
433

Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra udvalgene, herunder henvendelse
fra Mette Stengaard Andersen ved mail af
19. juni 2019 om stedfortræders deltagelse
i udvalg.

Kirkebladet uddeles af frivillige. Der er sendt mail
til de frivillige om at bladene er klar til uddeling.
Flere ruter er allerede uddelt.
Intet
Mail fra Mette drøftet.
Aktivitetsudvalget har fået afbud fra
foredragsholder Mathilde Munk til foredrag den
14. januar 2020. Der er truffet aftale med Birgitte
Hansen, der vil fortælle om højskolesangbogen
”Fra Grundtvig til Kim Larsen”.
Der arbejdes videre med samtalesaloner i
januar/februar 2020.
Sogneudflugten den 17. september 2019 går mod
Viborg.

Evaluering af sommerens kirkekoncerter har affødt
et ønske om at nogle af koncerterne i højsæsonen
afholdes kl. 17:00 i stedet for kl. 19:30.
Kunstudvalget oplyser, at der kommer en ny
kunstudstilling i kirkehuset mandag den 26. august
2019.
Udsmykning i vindfanget ved kirkehuset drøftet.

434

Nyt fra distriktsforeningen

435

Nyt fra menighedsplejen

436

Kommende aktiviteter

437

Eventuelt

Ringkøbing, den 21. august 2019
Underskrifter:

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

Kirkehusudvalget har bestilt flere borde og stole til
levering i uge 40.
Intet
Der er bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august
2019 k. 14:30 i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. september 2019 inviterer
menighedsplejen de frivillige og dem, de besøger
til en hyggelig samværsdag med foredrag.

Menighedsrådsmødet den 9. oktober 2019 flyttes
til kl. 17:00.

