Menighedsrådsmødet d. 26. august kl 19.00
Afbud: Ingrid Kaagh, Sidsel Nonnemann, Anders E. Nielsen
1. bemærkninger til dagsorden: Ingen
2. opfølgning på tidligere beslutninger: Ang. evt. torsdagscafé: OK med torsdag.
Udsættes , evt. under pkt. 6
3. Vagn Aage (VAH): Kvartalsrapporten ser fornuftig ud. Orientering om møde på
provstekontoret v Marianne K. Rasmussen: Ingrid Kaagh (IK), VAH og MKR
deltog fra Ringe. Elektronisk kirkegårdskort under udarbejdelse
4. udviklingsplan for Ringe Kirkegård. Der ønskes en stregtegning af Ringe Kirke.
5 % midlerne giver tilskud efter ansøgning mht. indkøb af stole som erstatning
for de stjålne. Karen Blauenfeld Dam (KBL) foreslår DNA mærkning af
provstiets materiale i fællesskab og vil spørge på næste møde i
provstiudvalget. Vi kan søge om økonomisk hjælp i 5% midlerne til
annoncering efter kordegn og til dækning af vikar for syg gartner
5. nyt fra Sognegårdsudvalget: Mette ønsker nye duge. Vi satser på afslutning af
regnskab inden slutning af september
6. evaluering af læsninger (ny aftale): menighedsrådet har et ønske om at
forlænge prøveperioden på ubestemt tid med undtagelse af højhelligdagene.
MKR orienterer biskoppen via provsten
7. forespørgsel gennem Hanne (gåklub) Jørgen Guldbrandt (JG) og MKR udtaler
pro et contra. IK, JG og Hanne Hansen(HH) taler med Lisbeth Jacobsen.
Punktet tages op igen på næste møde d 30.09
8. orienteringssager: Birthe Hestbech(BH) orienterer om mødet i
aktivitetsudvalget. 20.09 høstmarked i våbenhuset. IK er primus motor. BH
deltager. JG: præstegårdsudvalget: Det absolut nødvendige laves i
præstegården, 25.000 kr. i 2015. opstart estimeret til september/oktober.

Friluftsgudstjenesten 03.09: MKR undersøger hjælp til mikrofoner. Open by
Night: Medhjælpere: Eskild og Else-Kathrine. 26.09: 10 års jubilæum for
babysalmesang: tovholdere: MKR, BH. Hans Hermann har sidste arbejdsdag d
27.09. Afskedsreception i våbenhuset. Y men’s club låner sognegården 29-30.
april til marked. Ingenting fra kontaktudvalget. MKR orienterer om pigekoret
og sangskolen
9. evt. tilmelding til udflugten d 12.09 til BH. Afg. Kl 9.00
ref. EKEW

