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Dagsorden

Referat

Fraværende

Laura Flensted-Jensen med anmeldt forfald.
Velkommen til Sidsel Hornemann, praktikant.
Godkendt

142. Godkendelse af dagsorden
143. Godkendelse af referat fra mødet den
10. oktober 2013
144. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Godkendt

2. Biskoppen fremsender indbydelse til
menighedsrådsmedlemmer og kontaktpersoner
til fyraftensarrangement om uddannelse og
efteruddannelse af kirkefunktionærer 19.
november 2013 kl. 17,00 – 21,00 på
Diakonhøjskolen. Indbydelse ligger på nettet.
3. Bilagt biskoppens indbydelse foreligger
ministerens skrivelse vedrørende kampagne om
uddannelse og efteruddannelse for
kirkefunktíonærer. Skrivelsen ligger på nettet.

145. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

1) Gravstedsejere på nyt gravstedareal får
brev om service og betaling i nær
fremtid. – Stedfortrædere for
menighedsrådsmedlemmer inviteres til
julefrokost d. 12. dec.
2) Et enkelt gravsted opfattes af ejeren ikke
som tilfredsstillende i udsmykningen. –
Kalendere bestilles
6) 17 nov. møde om Mellemøsten:
Orientering om menu og logistik
15.12. synger Eva Lucia med
akkompagnement i kirken.
Arrangement af Elisabeth Lidell om
kristen spiritualitet efter jul planlægges;
andre arrangementer er også under
forberedelse.
En tur med de andre menighedsråd
planlægges af Kirsten Jørgensen
Danske Bank har anmodet om
oplysninger vedrørende Rosenlunds
Mindelegat –
Enkelte medarbejdere
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får udbetlatl penge fra Skyldige
Feriepenge (3f). ,- Hvis betaling for
gravstedspasning udebliver,
skal lejerne som udgangspunkt selv
passe gravene.

146. Beretning
Ved kirkeårets udløb skal Menighedsrådet i h. t.
Menighedsrådslovens § 41, stk. 2 aflægge
beretning om rådets virksomhed i det forløbne
år og orientere om den planlagte virksomhed i
det kommende år.
Beretningen/orienteringen vil blive givet af
formanden på mødet.

.
Vedhæftes som bilag

147. Valg af formand
I § 11, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24.
juni 2013 er anført:
Hvert år inden udløbet af formandens
funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte
medlemmer ved hemmelig afstemning formand
for det kommende år. Valget ledes af den
afgående formand.

Åse Rasmussen valgt

148. Valg af næstformand
Efter samme regler, jfr. § 8 stk. 3, 2. og 3.
punkt, skal der i henhold til § 11 stk. 2 i samme
bekendtgørelse foretages valg af næstformand
for det kommende år.

Kirsten Jørgensen valgt

149. Valg af Kirkeværge
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 1 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kirkeværge for det kommende år.

Kirsten Jørgensen valgt

150. Valg af Kasserer
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9 stk. 2 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kasserer for det kommende år.

Peder Skov valgt endvidere i henhold til
paragraf 9 stk 9

151. Valg af Sekretær
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 4 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Sekretær for det kommende år.

Freddy Jensen valgt
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152. Valg af Kontaktperson
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 5 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kontaktperson for det kommende år.
153. Mødedatoer i 2014
I henhold til § 22, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr.
771 af 24. juni 2013 skal Menighedsrådet træffe
beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder
i 2014 skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres
hvert kirkeår.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14. november
2013
klokken 18.30
Tove Bendixen valgt

9.jan; 13 feb.; 13 marts; 10. april; 8. maj;
12 juni,; 14. august; 11 sep.; 9. okt.; 13.
nov.; 11. december –dvs. torsdage kl.
18.30 i Sognehuset

154. Revisionsprotokollat
Revisionsfirmaet BRANDT fremsender den 22.
oktober 2013 revisionsprotokollat afgivet i
forbindelse med et den 17. oktober 2013
foretaget beholdningseftersyn, som blev
anmeldt med kort varsel.
Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Protokollatet, som er en del af revisionsprotokollen, skal underskrives af samtlige
menighedsrådsmedlemmer efter behandlingen.

Underskrevet af alle og dermed godkendt

155. Tilbygning Ry kirke – dåbsværelse
Projektet med opførelse af et dåbsværelse ved
tilbygning på ca. 80 m2 på nordsiden af Ry
Kirke foreligger næsten færdigt med
indretningen, herunder med fastlæggelse af
adgangsforholdet ad to døre fra kirkerummet til
nybygningen.
Byggeudvalget afholder i næste uge møde med
arkitekten, hvor endeligt projekt, tidsplan m.v.
forelægges og besluttes, inden indsendelse til
endelig godkendelse hos de kirkelige
myndigheder.
Økonomien er på plads ved godkendelse af
tildeling af midler fra Provstiudvalget.

Tidsramme: Projektet påbegyndes nu og
forventes afsluttet dec. 2014. - De foreviste
tegninger og den aftalte økonomi godkendes.

156. Inspirationsdagen
Drøftelse af Menighedsrådets inspirationsdag
den 11. oktober 2013 og det videre forløb.

Forslag til konkrete aktiviteter kan forelægges
til behandling på næste menighedsrådsmøder. –
Et inspirationsmøde for råd og hele personalet
planlægges til afholdelse 21. marts 2014 kl. 9 15
Stående Udvalg arbejder videre hermed.

157. Puljemidler til kirkegårdskort
Provstiudvalget meddeler ved skrivelse af 24.
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juni 2013, at udvalget har vedtaget at afsætte
puljemidler i provstiet til ajourføring af
kirkegårdskort og mindre nødvendige
omlægninger, som den lokale kasse ikke selv
har midler til.
Provstiets Miljø- og Indkøbsudvalg vil tilbyde
at indhente samlet tilbud på kirkegårdskort for
de menighedsråd, der indsender ansøgning og
anmodning derom.
158. Eventuelt

Lukkede punkter:
Godkendelse af kontrakter
Stillingsopslag
Ansøgning om ansættelse i praktik

Torsdag d. 19.dec kl. 17 – 18 i kirken:
Øvning af De ni Læsninger

