Rindum Menighedsråd
Formand: Tage Høj Kristiansen
Rosenhaven 14, 6950 Ringkøbing
Tlf. 22426033 Email: tagehoj@hotmail.com

referat fra menighedsrådsmøde: torsdag den 9. januar 2020 kl. 1630 i Rindum kirkehus.

Afbud fra personalet
1. Godkendelse af dagsorden
2. Post og meddelelser
a) konsulentrunde fra stiftet
b) Obligatoriske uddannelseskrav og tilsyn
c) Præstemangel og pensionsalder m.v.
d) Glædelig jul fra danske sømandskirer
og udlandskirker
e) Forespørgsel fra FDF

f)
g)
h)
i)
j)

Støtte til bibelselskabet?
Mere bibelselskab
WeShelter støtte?
Generalforsamling distriktsforeningen
den 26. feb. kl. 19.00 i Hee
Nyt fra Landsforeningen

k) Forsikringsenhenden har godkendt
erstatning vedr. indbrud
3. Nyt ved formanden
a) Indsamling folkekirkens nødhjælp?
b) Tillæg til kirkegårdsvedtægt godkendt v
provstiet.
4. Nyt ved kasserer
a) Seneste nyt
b) regnskabsinstruks
5. Nyt ved kontaktperson
a) Seneste nyt

a) Dagsordenen blev godkendt

a) Vi har ikke behov for dette lige nu
b) Gælder ved ansættelse af nye
kirkefunktionærer
c) Der kommer til på sigt at mangle en del
præster
d) Til orientering
e) Der skal startes en kreds op og de vil gerne
samarbejde med kirken – dette gives
videre til medarbejderene v. kirken
f) Vi støtter med fast kollekt
g) Til orientering
h) Der sendes ikke støtte til dette
i) Alex Wejse deltager
j)

Orienteringer fra Landsforeningen for
menighedsråd
k) Til orientering

a) Der arbejdes videre med dette
b) Dette er blevet godkendt i provstiet

a) intet at berette
b) uændret i forhold 2019 og godkendt

a) Jørgen Nielsen har været på besøg – han
skal være afløser for kirketjener-afløseren.
Han bliver instrueret over den næste tid.
b) Kirke- og kulturmedarbejderen er
sygemeldt
c) Sygemeldinger m.v. skal meldes til
kontaktpersonen
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6. Nyt ved sognepræst og personale
a) Orientering om hvorledes december er
gået

7. Nyt ved kirke- og kirkegårdsudvalg
a) Renoveringssagen – seneste nyt

8. Nyt ved kirkehusudvalg
a) Seneste nyt
b) Vores hjertestarter - service
9. Nyt ved aktivitetsudvalg
a) Seneste nyt

10. Nyt ved menighedsplejen
a) Seneste nyt

11. Eventuelt.
a) Glaspartiet v. hoveddøren i kirkehuset
b) Spiseligt til næste møde

Referat v. Lone Linde

a) Carl Lund har oplevet at december måned
generelt er gået rigtig godt til trods for
sygemeldinger blandt personalet. Der har
været gode bemandinger på - Ole Lange
og Lars Christoffersen har taget deres del
af arbejdet.

a) Ansøgning ligger i stiftet – denne er blevet
indsendt inden udgangen af 2019

a) Der har ikke været holdt møde siden sidst
b) Der arbejdes videre med dette

a) Menighedsmøde er flyttet til tirsdag d. 12.
maj kl. 19.00, hvor der også skal være
orientering om det kommende
menighedsrådsvalg

a) Møderne afholdes i de to kirkehuse

a) Oda Stilling sætter markeringer op på
glasset
b) Næste møde er d. 17. marts kl. 16.30
Knud Føhns sørger for mad

