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

Dagorden for menighedsrådsmøde: torsdag den 28. maj 2020 kl. 1630 i Rindum kirkehus.

Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden

a) Dagsordenen blev godkendt

2. Post og meddelelser
Udgår p.g.a.tiden.

a) Menighedsrådet orienterer sig i mails.

3. Nyt ved formanden
a) Åbning af kirken m.v.
b) Valg til MR. Orienteringsmødet
udsættes? Til den 16. aug. Kl. 1145?

c) Renovering af kirken, herunder blytag
på tårnet er udskilt fra renovering.
d) Tillæg til kirkegårdsvedtægt for Rindum
kirke § 5-5A.
e) Evt. godkendelse af vedtægt for
samarbejde om fælles regnskabskontor
her i provstiet.

f)

Forespørgsel fra RSK-kommune om
indkik til kirken fra Mdr. Ringvej v. sti.

4. Nyt ved kasserer.
a) Kvartalsrapport pr. 31. marts til
godkendelse.
b) Budgetforslag til 2021 til godkendelse.
c) Andet, herunder nyt fra januar om 5%
midlerne fra provstiet.

5. Nyt ved kontaktperson.

a) En længere proces - men dejligt, at der
blev mulighed igen.
b) Søndag d. 16. aug. kl. 11.45 vil der være
menighedsmøde og orienteringsmøde
Der vil være en form for kirkefrokost
denne dag. Oda Stilling er tovholder
omkr. beværtning.
Der laves annonce i i ugeavisen om
aflysning af d. 9. juni og anoncering af
datoen d. 16. august. Anoncering i
ugeavisen - også i begyndelsen af august
c) Der er givet tilladelse til dette og
renoveringen foretages fra august
d) Orientering om sikring af gravsten på
kirkegården
e) Vedtægter for samarbejde om fælles
regnskabskontor for provstiet blev
godkendt.
Ole Steen blev valgt til udvalget omkring
regnskabskontoret. Knud Føhns suppleant.
f) Forespørgselen er overgivet til
stiftskontoret.

a) Kvartalsrapport pr. 31. marts blev
godkendt
b) Budgetforslag til 2021 godkendt
c) Til orientering

a) Seneste nyt.
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a) Forskellige orienteringer. MUS-samtaler
gennemføres i løbet af efteråret

6. Nyt ved sognepræst og personale
a) Seneste nyt, åbning af kirken og tiden
der gik, konfirmander o.s.v.

7. Nyt ved kirke- og kirkegårdsudvalg
a) Service på kistevognen fra
Spangskilde.

a) Der har været gudstjenester Kr.
Himmelfartsdag og søndag d. 24. maj.
Kun få kirkegængere ved begge tjenester.
Konfirmationer udsat til august. Der vil
blive en del aktivitet i efteråret grundet
udskudte barnedåb og bryllupper.
Mogens og Dorota planlægger et
julearrangement 8. dec. ”Julen synges
ind”.
a) Service er foretaget

8. Nyt ved kirkehusudvalg.
a) Seneste nyt.

a) Praktiske forhold ift toiletter er tjekket

9. Nyt ved aktivitetsudvalg.
a) Seneste nyt.

a) Alpha-kursus gennemføres i efteråret 2020

10. Nyt ved menighedsplejen.
a) Seneste nyt.

a) Udgår

11. Eventuelt.
a) Næste møde evt. andet.

a) Onsdag d. 12. august kl. 16.30 afholdes
evt. et kort møde

