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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. december
2013
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel med anmeldt forfald.

162. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

163. Godkendelse af referat fra mødet den
14. november 2013

Godkendt

164. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
165. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

166. Årsregnskab 2012
Provstiudvalget fremsender revideret regnskab
for 2012, underskrevet den 30. oktober 2013.
Udvalget har – med henvisning til
revisionsprotokollatet- godkendt regnskabet
uden bemærkninger.
167. Årsbudget 2014
Provstiudvalget har på møde den 3. december
2013 godkendt Årsbudgettet for 2014.
Ligningsbeløbet til drift udgør 3.350.294 kr. og
til anlæg 2.582.500 kr.
166. Dåbsværelse – Tilbygning til Ry Kirke
Udvalget har sammen med arkitekten arbejdet
videre med planlægning og projektering af
kirkens tilbygning med dåbsværelset.
Tilbygningens størrelse er udvidet mod nord

1. Budgetprocedure for 2015 er angivet.
2. Artikel i Århus Stift af Åse Rasmussen
3.

2. Nye prisstigninger på gravsteder
3. Glade for at Demo er ansat; - oplysninger om
diverse småreparationer
4. Personalemøde 15.11: Jørn og Kim er holdt
op 30.11. – Besøg på Højvangens Kirkecenter
om opvarmning af kirker; planer om et
fremtidigt Førstehjælpskursus
5. Huslejevurdering af præstebolig 11.12,
regning følger – Fra på tirsdag starter juleræset
med besøg af skoler, børnehaver etc. Indtil 1.1.
Vi glæder os.
6. På søndag er der kirkekoncert med Eva Lucia
i kirken; Husk de ni læsninger d. 22.12
Provstiet har godkendt regnskab. Tages til
efterretning

Tages til efterretning
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således at bygningens areal nu udgør 89 m2.
Der foreligger et af formanden for udvalget
udarbejdet notat af 7. december 2013, hvoraf
fremgår en række indstillinger vedrørende
udførelse, valg af indretning, af materialer m.v.
til
- Bygningen udvendig
- Bygningen indvendig
- Ventilation
- Toilet
- Inventar og lamper
- Jfr. øvrige beskrivelser
Arbejdet indstilles gennemført med udbudsform
”Indbudt Licitation” og med bud på 5 entrepriser. Annoncering vil ske i uge 51 i Midtjyllands Avis og Ry Ugeavis.
Der hjemtages priser fra 3-4 lokale
entreprenører og 1 udenbys entreprenør inden
for hver entreprise.
Af den foreliggende tidsplan fremgår:
- Licitation ca. 5. februar 2014
- Byggeopstart i marts 2014
- Bereget indvielse 30. november 2014
(1.søndag i advent).
Notat af 7. december 2013 vedlægges
dagsordenen.
Udvalget indstiller de anførte indstillinger i
dagsordenen og notatet godkendt.
Efter Menighedsrådets behandling vil projektet i
godkendt endelig form kunne indsendes til
godkendelse hos de relevante myndigheder.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. december
2013
klokken 18.30
Forslag om kunstnerisk udsmykning af
dåbsværelse. Praktisk fremgangsmåde
desangående aftales senere. Kort gennemgang af notatet ved Bent Åvild.
Byggerod må forudses. Antagelig ikke brug for
flere parkeringspladser som følge at
byggeludvidelsen.
Opvaskemaskinen skal løftes.
Godkendt som forelagt

167. Ansøgning om lån af lokaler i
Sognehuset
Netværket ”kræftværket” ansøger om at låne
sognehuset til afholdelse af møder i
vinterperioden hver den 1. lørdag i måneden fra
kl. 13-15.
Herudover forespørges om muligheden for evt.
at kunne købe kaffe og te, evt. selv medbringe
dette.
Formanden har godkendt udlånet én gang i
begyndelsen af december 2013.

Godkendt pricipielt for hele perioden. Mette
giver tilbagemelding

168. Menighedsråd synlighed, deltagelse og
hjælp ved arrangementer

Bred opfordring til rådet om at kunne deltage i
praktisk gennemførelse af arrangementer.
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Der foreligger forslag fra rådsmedlem Lena
Zweiniger om, at Menighedsrådet drøfter disse
emner.
169. Eventuelt
Lukket møde: Personalesag

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. december
2013
klokken 18.30
Kunne der også være at korps af frivillige uden
for rådet til samme formål ? Tages op igen efter
jul

