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Dagsorden

Referat

Fraværende
70. Godkendelse af dagsorden

Freddy Jensen og Jesper Hanneslund med
anmeldt forfald
Godkendt

71. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet den 12. april 2013

Laura Flensted-Jensen fraværende med anmeldt
forfald

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

Jfr. pkt. 76

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

1.a Der foreligger takkeskrivelse fra sognepræst
Erik Bredmose Simonsen for opmærksomhed
ved hans 60-års fødselsdag.
1.b Låsby Menighedsråd indbyder til
orgelindvielse i Låsby kirke søndag den 2. juni
2013 kl.16.00 med efterfølgende buffet på
kroen.
2. Intet at referere
3. Tak for sidst fra medarbejderne, der deltog i
sommerfesten
4. Intet at referere
5. APV foretaget dd med Carsten Marvig
6. Der afholdes møde i stående udvalg 6.6.2013
kl. 19 vedr. bl.a. udformning af vedtægter for
kirkegården
7.a Aktivitetsudvalget beder kirkegårdsudvalget
forberede kirkegårdsvandringen den 11.6. kl.
19.
7.b Der har været afholdt indledende
budgetmøde, og provstiets foreløbige udmelding
stiller Ry en budgetstigning på kr. 100.000 i
udsigt.
Der er mange anlægsønsker i provstiet, men Rys
behov for et dåbsværelse er noteret og
prioriteret. Det forudsætter, at der hurtigt bliver
udarbejdet et konkret projekt jvf pkt 78
7.c Der afholdes valg til provstiudvalg den 21.
august kl. 19 i Skanderborg kirkecenter.
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74. Ansøgning fra Danmission
Stiftsbestyrelsen for Danmission i Århus Stift
fremsender ved skrivelse af april 2013
anmodning om tilskud til stiftsbestyrelsens
arbejde.

Afslået

75. Selskabet for Kirkelig Kunst
fremsender brochure, der introducerer
Selskabets virke og giver eksempler på
konsulentbesøg, skitseprojekter og på det
tilknyttede værksteds arbejdsområder.
Brochurer rundsendes ved mødet.

Rundsendt og taget til efterretning

76. Udsendelse af oplæg i høring
Ministeriet for Ligestilling og Kirke fremsender
ved skrivelse af 2. maj 2013 til høring
debatoplæg fra ”Udvalget om en mere
sammenhængende og moderne styringsstruktur
for folkekirken”.

Udskrift af ministeriets oplæg uddelt.
Formanden opfordrer til, at menighedsrådet
formulerer et høringssvar og der nedsættes
derfor et udvalg, der arbejder for at gøre
oplægget lettere tilgængeligt for de øvrige, bestående af Aase, Freddy, Ole og Jesper.
Menighedsrådet skal være forberedt til
debatmødet på diakonhøjskolen den 15. august
kl. 19.30, og derfor indkaldes der til møde den
13. august kl. 19.

Udvalget blev nedsat af regeringen i september
2012 med opbakning af samtlige partier i
Folketinget. Udvalget har bestået af 20
personer.
De høringsberettigede, herunder
menighedsrådene, fremgår af oplægget og
høringsfristen er 31. oktober 2013.
Oplægget på 46 sider indeholder forskellige
temaer i hovedafsnit med bl.a. emner som
”Folkekirkens indre anliggende” og
”Folkekirkens fælles økonom” med flere
modeller.
Formanden foreslår, at rådet nedsætter en
gruppe på 3-4 personer, der fordeler indholdet i
oplægget mellem sig, nærlæser forslagene og
fremlægger disse for det samlede menighedsråd
m.h.p. en samlet drøftelse og udarbejdelse af
forslag til høringsvar.
Der kan evt. afholdes et særligt møde for disse
drøftelser.
Som et led i debatten indbyder udvalget til et
debatmøde i hvert stift. I Århus Stift er mødet
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torsdag den 15. august 2013 kl. 19,00-21,30 på
Diakonhøjskolen, Højbjerg.
Debatoplægget foreligger på nettet, men
kirkekontoret har kopieret det, og det vil blive
udleveret i papirudgave til alle ved mødet.
77. Evt. anskaffelse af hjertestarter ved
Kirken
Falck Erhverv fremsender tilbud på leasing af
hjertestarter i tre år samt kursus i forbindelse
med betjeningen heraf.

Forslaget godkendes.

Formanden foreslår, at Stående udvalg i næste
møde generelt drøfter evt. anskaffelser af en
hjertestarter til kirken samt organisering af
betjeningen heraf.
78. Budgetønsker for 2014 – 2016
Provsten fremsender den 1. maj 2013 mail
vedrørende menighedsrådets fremsendte ønsker
om anlæg for perioden 2014 – 2016.

Taget til efterretning.

Provstiudvalgets afgørelse heraf er af
formanden tidligere udsendt til Menighedsrådets
medlemmer pr. mail.
Taget til efterretning.
79. Ansøgning om 5 % midler fra
Provstiudvalget
Efter vedtagelse i Menighedsrådet i marts 2013
blev fremsendt ansøgning til Provstiudvalget om
tildeling af midler fra 5 % puljen på 165.000 kr.
til udførelse af chaussestens-belægning på den
midterste sti i det renoverede område.
Provstiudvalget fremsendte den 2. maj 2013
meddelelse om, at beløbet er bevilget.
Arbejdet er nu iværksat med entreprenøren og
arkitekten.
80. Kirkesyn af kirkebygninger og kirkegård
m.fl.
Kirkesynet afholdes torsdag den 16. maj 2013
kl. 9,00 med deltagelse af Provsten og
repræsentanter fra Provstiudvalget.

Alt forløb fint med kirkegårdskonsulent,
arkitekter, provst, provstiudvalg og
menighedsrådsmedlemmer.
Bent Aavild orienterede og refererede.
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Alle Menighedsrådsmedlemmer er indbudt til at
deltage, og dagsorden til synet er udsendt af
formanden for Stående Udvalg.
På mødet vil blive redegjort for resultatet ved
synet.
81. Gennemgang af orglet m.h.p. udbedring
Orgeludvalget har afholdt møde den 6. maj
2013 med orgelbygger Palle Johansen,
Aabenraa.

Orientering taget til efterretning.

Kirsten Jørgen vil orientere om mødet, og der
vil efterfølgende blive udarbejdet et notat om
forslag til udbedringer. Enkelte manglers
udbedring vil indgå i Kirkesynet den 16. maj
2013.
82. Indledende budgetsamråd
Provstiudvalget indbyder til Indledende
Budgetsamråd i Kirkecenter Højvangen tirsdag
den 14. maj 2013 kl. 19,00.

Orientering taget til efterretning.

Formanden foreslår, at følgende fra
Økonomiudvalget deltager:
Bent Aavild, Jesper Hanneslund og Aase
Rasmussen
Udover orientering om budget 2014 – 2016 vil
der blive orienteret om valg til Provstiudvalget.
Orienteringsmøde om valget afholdes den 21.
august 2013 kl. 19,00 i Kirkecenter Højvangen.
83. Økonomirapport januar kvartal 2013
Der foreligger økonomirapport for januar kvt.
2013.

Første kvartal gennemgået og taget til
efterretning.

Rapporten vil blive udsendt
efterfølgende/udleveret ved mødet.
84. Ansøgning om anskaffelse af el-orgel
Kirkesangeren ansøger om anskaffelse af et elorgel på kontoret i sognehuset til brug ved
forberedelse af korprøver og koropførelser i
kirken.
Ansøgningen vedlægges dagsordenen.

Menighedsrådet bevilger indkøb af elklaver og
bemyndiger kirkesangeren til at indkøbe den
foretrukne model ud fra ansøgningen.
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Et studieturs-udvalg skal nedsættes med henblik
på at undersøge forskellige løsninger på
pulpiturer og dåbsværelser.
Lena afbud juni-møde.
Laura afbud august og oktober.

