RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Dagsorden

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 21. marts
2013
klokken 18.30
Referat
Fraværende efter afbud: Freddy Jensen, Jesper
Hanneslund (deltog fra pkt. 58)

Fraværende
45. Godkendelse af dagsorden
46. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet den 28. feb. 2012

Lukket punkt som tillægspunkt.
Dagsorden godkendt.
Referat godkendt.

47. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

Ingen meddelelser.

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

1.0 Årsskrift 2012 fra Folkekirkens
mellemkirkelige Råd kan bestilles.
Stiftsårbogen udleveret til alle medlemmer.
1.1 Budgetforslag for 2014 -2016 vil blive
forelagt Menighedsrådet ved møde den 11.
april 2013 efter Økonomiudvalgets behandling
den 9. april 2013.
1.2 Udvalget vedrørende organiststillingen
(ledig fra 1. juli 2013) har afholdt møde dd.
Udvalget meddeler at stillingen opslås med
ansøgningsfrist ultimo april.
1.3 Møde med Dover kirkegård om
graverstillingen afholdtes 19. marts 2013.
Der arbejdes videre med omfanget af det
fremtidige samarbejde.
1.4 Møde med formænd i Ry-Bladet vedrørende
organistsamarbejde afholdes den 25. marts
2013.
2.1 Det stående Udvalg anmodes om at
undersøge om der skal anskaffes nye manuelle
protokoller, der skal føres parallelt med de
elektroniske.
4.1 Henrik (kirkegården) har været på kursus.
Mette (kirkekontoret) har været på kursus.
Laura (kirkesanger) og Tove (sognehuset) har
haft MU samtaler.
Der har været APV på kirkegården, Henrik
(sikkerhedsrepræsentant) arbejder på at
imødekomme krav og bemærkninger.
5.1 Påskegudstjenester med musikalske indslag
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ved Ingrid og Laura.
6.1 Stående udvalg: Minilæsser kr. 124.500,excl. moms er indkøbt til kirkegården.
Kirkegårdens medarbejdere er mødt ind efter
vinteren, men grundet sneen males der inden
døre.
6.2 Ole informerede om åbent arrangement i
Den gamle By den 3. april for alle
menighedsrådsmedlemmer.
7.1 Kassereren har deltaget i
kirkegårdskonferencen, bl.a. om andre
religioners begravelsesformer.

49. Regnskab for 2012
Der foreligger endeligt regnskab for 2012.
Regnskabet blev udleveret til medlemmerne ved
Menighedsrådets møde den 28,. februar 2012.
Kassereren har haft møde med SKAT og har
fået afklaret momsproblematikken.
Regnskabet udviser et overskud på ca. 120.000
kr.
ØKONOMIUDVALGET indstiller regnskabet
godkendt.
50. Renovering af kirkegårdens afdelinger
AB.
Ved endelig beslutning om udførelse af projekt
og økonomi ved kirkegårdsrenoveringen blev
vedtaget, at der – på grund af økonomien –
alene kunne etableres chaussestensbelægning på
øverste og nederste sti ved skråningerne. Den
midterste sti skulle udlægges med græs.
Fra flere sider er nu udtrykt ønske om at få også
den midterste sti belagt med chaussesten og
græs.
Udgifterne hertil er anslået til 153.000 kr. (incl.
moms 8,75 %), hvortil kommer anslåede
udgifter til tilsyn m.v.
Der søges om i alt 165.000 kr. til arbejdet.
Det foreslås at ansøge Provstiudvalget om
midler til udførelse af arbejdet.

Kassereren informerede om besøg af SKAT, der
resulterede i en bemærkning om ”ingen ændring
af momsangivelsen for perioden”.
Overskud for regnskabsåret kr. 120.504,26
Regnskabet for 2012 godkendtes.

Menighedsrådet vedtog at stien etableres.
Mhr ansøger Provstiudvalget om midler til at
udføre arbejdet.
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51. Ansøgning om tilskud til Pilgrimsvandring
Tove Irene Andersen, Ry, søger om afholdelse
af en Pilgrimsvandring den 5, maj 2013 til Sct.
Sørens Kilde.
Der søges om følgende tilskud:
Honorar
1.000 kr.
Forplejning
200 kr.
52. Afholdelse af Inspirationsdag for
Menighedsrådet
MR vedtog i mødet den 28. februar 2013 at
forsøge at placere en heldags temadag i maj
måned 2013.
Det foreligger til MR at fastlægge tidspunktet
for temadagen, evt. en fredag eller en lørdag
sidst i maj måned, kl. 9,30 – 17,00.
Jesper Hanneslund og formanden vil til
temadagen udarbejde et oplæg, som kan danne
grundlag for drøftelserne. Tidligere beskrevne
punkter m.fl. kan evt. indgå.
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Ansøgningen imødekommet.

Vi forsøger at finde en fredag eller lørdag i
tidsrummet 1. maj til 8. juni ved at rundsende
doodle.
Alternativt forsøges i tidsrummet 1. sept. til 15.
oktober.

53. Dåbsværelse ved kirken
I driftsbudgettet for 2013 blev afsat beløb til
Arbejdsgruppe (§20-udvalg) nedsat bestående
honorering af ideer fra to arkitekter til etablering af: præsterne, Bent Aavild (formand), Ole
af dåbsværelse ved kirken.
Hefsgaard, Aase Rasmussen.
Formanden har udarbejdet forslag til
nedsættelse af en arbejdsgruppe i h.t. til
Menighedslovens § 20 samt kommissorium
forbindelse hermed.
Forslaget vil blive udsendt efterfølgende/
udleveret ved mødet.
54. Evt.

Landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp
resulterede i kr. 33.441,Lena Zweiniger sørger for gave fra
menighedsrådet til Erik Bredmose.

