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

Referat fra menighedsrådsmøde: Onsdag den 26. august 2020 kl. 16.30 i Rindum kirke.

Afbud: Lone Linde.
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Nyt fra renovering af kirken v. Tage/andre.

Tage Høj orienterede. Næste byggemøde 16.09.20
kl. 9.00 i Rindum Kirkehus.

3. Post og meddelelser
a) indkaldelse til Budgetsamråd 9/9-20.
b) Hilsen fra Biskop.
c) Tak for hilsen til fødselsdag fra Jørgen
d) Anmodning om støtte fra DKM til
forskellige projekter.
e) Reminder om Corona-håndtering.
c) Senere indkommen post

a) Formand og kasserer deltager i mødet.
b) Taget til efterretning. 1. oktober er der
Stiftsmøde og Landemode i Ribe. De fleste
fra MR vil gerne deltage. Alex W. går videre
med det. Mødet kan dog aflyses grundet
Covid-19.
c) Jørgen Nielsen takker for hilsenen.
d) Ej imødekommet.
e) Taget til efterretning. Mogens Thams har
forhørt sig hos Rofi, hvorvidt den store hal
kan lejes til gudstjenester 24. december.
f) Intet.

4. Nyt ved formanden
a) opsummering af vores Menigheds- og
orienteringsmøde.

a) 15. september er mødet. Valgudvalget
finpuser de sidste ting op til mødet. Der
serveres kaffe og wienerbrød. Dette står
Oda for.

5. Nyt ved kasserer.
a) Godkendelse af kvartalsrapport for 1.
halvår.
b) Løn/honorar til kirketjenerassistenter.

a) Godkendt.
b) Honorar til kirketjenerhjælp ved
begravelser/bisættelser.

6. Nyt ved kontaktperson.
a) Sidste nyt.

a) Mus samtaler snart og APV.

7. Nyt ved sognepræst og personale
a) Seneste nyt. Konfirmationer m.v.

a) Konfirmationerne, der grundet Covid-19
restriktioner, blev flyttet til Ringkøbing
kirke. De forløb meget fint.

8. Nyt ved kirke- og kirkegårdsudvalg
a) Siden sidst.

a) Præsteboligen har fået repareret fuger og
vindue i syd gavlen og vestsiden af tidligere
konfirmandstue.
a) Intet

9. Nyt ved kirkehusudvalg.
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a) Siden sidst.

10. Nyt ved aktivitetsudvalg.
a) Seneste nyt.

a) Intet

11. Nyt ved menighedsplejen.
a) Seneste nyt.

a) En afløser i Møde på Tværs for Birgit Beiter
er fundet.

12. Eventuelt.
a) Forplejning til næste møde?
b) Kirkesyn – ny dato.

a) MR møder 6/10 kl. 15.00 & 10/11 kl. 16.30.
b) 6/10, hvor Kirkesyn er fra 15.00, MR møde
derefter og forplejning af Mogens Thams.

