Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
onsdag d. 23. september 2020 kl. 19.00

Afbud fra:

Ingen

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:

564

Godkendelse af dagsorden.

565

Økonomi:
-Referat af budgetsamrådsmødet
den 9. september 2020

-Orientering taget til efterretning.
Budgetudvalget holder møde den 30. september.

-Præstebolig

-Besluttet at bygningsudvalget skal undersøge
muligheder.

-Fra kirketjenerne er der
modtaget forslag til
anskaffelse af 5
berøringsfri dispensere
samt måtter, og håndsprit i
gelform, i alt ca. 12.700 kr.

-Rettelse til forslaget: der ønskes 7 dispensere, da
man ønsker 2 i kapellet.
Budgetudvalget bemyndiges til at handle i sagerne
omkring indkøb af dispensere og timer til
kirketjenerne.

-Derudover spørger kirketjenerne, om det
er muligt at afsætte timer til dem, for at
kunne færdiggøre indretning af
uderummet.

566

Leje af modtagelseskapellet med handling
uden bemanding.
Godkendt.
Opbevaring af afdøde i køle rum, lys, varme
og klargøring. Rengøring og udlægning af
blomster på gravsted efter handling.
4 timer i alt 1360,00.
Leje store kapelsal / kirke. Ved handling i
store kapelsal og kirke vil der altid være
bemanding.
Obligatorisk leje, lys varme og klargøring til
handling. Rengøring og udlægning af
blomster efter handling.
8 timer i alt 2720,00.

Hvis der skal deltage organist og sanger til
handlingen betales yderlig 2100,00.
567

Menighedsrådsvalget

Formanden orienterede.

568

Roser til konfirmanderne

Vedtaget at menighedsrådet giver hver konfirmand
én rose i gave.

569

Nyt fra præsterne

Margrethe Koch:
Kontakter Elektronikhuset vedr. netforindelse i
hjemmet.
Undersøger i stiftet om der er krav om fastnet i
hjemmet.
Der er udregnet husleje i forhold til opmåling af
huset. Poul Ivan Madsen kontaktes vedr. fordeling
af forbrugsafgifterne
Margrethe Koch takkede mange gange for
opbakning ved indsættelsen, og receptionen
derefter.
Jørgen Moeslund:
Orienterede om placering af kirkegængere ved
handlinger, under hensyn til reglerne vedr. Corona.

Vedtaget at give dåbsforældre ”De mindstes bibel”
i stedet for ”Alle Børns bibel.”. Indkøbes hos
Bibelselskabet.
Vivian Linnebjerg:
Orienterede om at hun afholder nadver med
engangsbægre med låg hvori der er lagt en oblat til
hver. Dette således at nadveren foregår med
præsten ved alteret bag knæfaldet.
Spørgsmål vedr. afvikling nadver drøftet.
Menighedsrådet henstiller til at præsterne finder
en form der er genkendelig for menigheden.
570

Nyt fra formanden.

Opfordring fra Landsforeningen af menighedsråd til
drøftelse af planlægning julegudstjenester og Alle
Helgen.
Præsterne har drøftet muligheder.
Der arbejdes videre med forskellige løsninger.
Orientering om brev fra biskoppen vedr. nationalt
tiltag i forbindelse med corona.
Besluttet at kirkekaffe og fernisering aflyses.

571

Nyt fra kontaktpersonen

Det årlige medarbejdermøde afholdes
den 10. nov. Kl. 13.30
Brandindstruks den 27. oktober kl. 13 – 14
Der indkaldes til MUS-samtaler for medarbejderne
i november.

572

Nyt fra udvalgene

Kunstudvalget: Ny Carsberg Fondet er ansøges om
midler.
Bygningsudvalget:
Orienterede om reduktion i pris på måtter, og ny
leverandør.
Reparation af døre på Poulsgårdsvej.
Ansøgning om udskiftning af træer på kirkegården
sendt til stiftet.

573

Nyt fra distriktsforeningen

Der afholdes kurser:
3.11.2020 kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer.
20.1. 2021 DAP kursus
22.2.2021 kursus for kontaktpersoner
9.9.2021 kursus for kirkeværger

574

Nyt fra menighedsplejen

Intet nyt

575

Kommende aktiviteter

Børnekirke begynder igen søndag den 27.9.2020
Der arbejdes på at lave 2 kirkekoncerter den 16.12.
med Vokal Vest.

576

Eventuelt

Tak fra Mette Stengaard Andersen for gave til
datters konfirmation.
Se Menighedsrådets blad denne gang. Der er en
stor artikel om vægterne.
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