Ry Sogn
Kildebakken 1
8680 Ry

Menighedsrådsmøde den 10.
jan. 2013 kl. 18:30 - Referat
Dagsorden:

Referat:

Fraværende:

Ingen

10. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af et punkt 19:
”Ansættelsesudvalg til organiststilling”

11. Godkendelse af referat fra
mødet den 13. december 2012

Godkendt

12. Meddelelser
a) Provstiet

a. Provsten fremsender julehilsen til præster
og menighedsråd.
Provstiudvalget fremsender oversigt
over udvalgets møder i 2013. Samtidig
oplyses, at orienteringsmøde i f.m. valg til
provstiet afholdes den 22. oktober 2013
kl. 19.00.
Provstiudvalget fremsender indbydelse
til følgende møder:
24. januar 2013 kl. 19.00 til Intromøde i
Hørning til alle nye formænd, kontaktpersoner, kirkeværger og folkevalgte
kasserere.
31. januar 2013 til budgetmøde i Hørning
til formand, folkevalgt kasserer og
regnskabsfører.
5. marts 2013 til formandsmøde (nyt
initiativ) i Kirkecentret Højvangen,
Skanderborg.

b) stiftet

b.

c) kirkeministeriet

c.

13. Meddelelser

a) formanden

a.

b) kirkeværgen

b. Indbetaling af gravstedskapitaler til GIAS
fungerer
Lån af kirke: Ikke-medlemmer kan ikke få
foretaget handlinger i kirken, men kan
gratis låne den ud fra kriteriet: Har man
én gang fået lov, kan man få det igen.
Dermed gives der tilladelse til udlån af
kirken til koncert.

c ) medarbejderrepræsentanten

c.

d) præsterne

d. Ansættelsesudvalg til kordegnestilling er
alle Bladets præster + i hvert fald Ry
Menighedsråds formand og kontaktperson
Afskedsreception for afgående kordegn,
Birte Østergård Andersen, fastsættes til
28. februar kl. 16 – 18
Kan der laves automatisk lukning af kirken
?
Dorte Larsen indhenter tilbud og foreslår
praktiske løsninger.

e) kontaktpersonen

e. Organistaspiranten har sagt nej til
stillingen. Til 31.3. er Ingrid Bartolin vikar.
Herefter kan hendes engagement
eventuelt forlænges med en måned af
gangen. Organiststillingen skal hermed
genopslås. Ansættelsesudvalg: se punkt
19

f) udvalgene

f. Fra Stående Udvalg:
a) Vi foreslår provsten at afholde Kirkesyn
24. maj kl. 9.
Forsynet foretages af Stående Udvalg 2.
maj kl. 18.
b) Maling af kirke og beskæring af træer
finder sted i perioden med kirkelukning 10.
– 24. februar
c) Til udvalgets arbejde med
vedtægtsrevision skal de konkrete
gravstedspriser vedlægges som bilag
Fra arrangementsudvalg:
3. feb, holder Anders Agger foredrag
9. april holder Anette Fogt Jakobsen
foredrag

g) andre

g. a) Rådet overvejede praktiske løsninger på
behandling af visioner og perspektiver på
kirke og kirkeliv uden at beslutte noget.
b) Mødet/festen for personale og råd

fastsattes til 3. maj. Eventuelle partnere til
de enkelte deltagere er velkomne.
Festudvalg: Laura Flensted-Jensen og
Mette Obel med myndighed til at
uddelegere praktiske opgaver
14. Udbetaling af 5 % midler i
2012
Skanderborg Provsti fremsender 13.
december 2012 meddelelse om
udbetaling af 5 % midler på i alt
1.012.000 kr. fordelt:
231.0000 kr. til vikarudgifter
230.000 kr. i likviditetslån
551.000 kr. til kirkegårdsrenovering

Pengene er modtaget

15. Revisionsprotokollat
Revisionsfirmaet Brandt, Århus,
fremsender revisionsprotokollat afgivet
i forbindelse med beholdningseftersyn
den 10. december 2012.
Protokollatet vil blive udleveret og
gennemgået af kassereren.

Forelagt og taget til efterretning

16. Synsforretning i 2012.
Provstiudvalget fremsender meddelelse
om, at udvalget den 11. december
2012 godkendte synsudskriften over Ry
kirke og kirkegård, sognehus samt
præstebolig under forudsætning af, at
der er økonomisk dækning.
Provstiudvalget anmoder om, at de
ældre mangler i præsteboligen
udbedres eller menighedsrådet
argumenterer for, at de ikke skal
udføres.
I 2012 blev ved synsforretningen den
22. juni 2012 vedtaget følgende:

Angående gulvbehandling og
vinduesudskiftning indhenter Jesper
Hanneslund tilbud, der behandles på
næste menighedsrådsmøde.
Altanen skal skiftes helt ud; udgiften hertil
skal budgetteres.
Reoler anskaffes.






Alle 4 poster påregnes realiseret inden for
1. halvår af 2013.01.11

Altan skiftes
Indkøb af nye reoler
Gulvbehandling i køkken og
gang p.g.a. slidtage.
Vinduer 1. sal, nordgavl
udskiftes.

Formanden vil inden mødet indhente
oplysninger om status for arbejdet.
17. Regnskab for 2011
Provstiudvalget fremsender regnskab
for 2011 - uden bemærkninger - med
påtegning af 30. oktober 2012:
”Regnskab godkendes under
henvisning til revisionsprotokollat.”
18. Lidt statistik for 2012

Det glæder vi os over

19. ”Ansættelsesudvalg til
organiststilling”

Ansættelsesudvalg til organiststilling:
Jesper Hanneslund, Dorte Larsen, Åse
Rasmussen, Tove Bendixen, Kirsten
Jørgensen.
Opslagsteksten skal være færdig og
udsendt til medierne inden d. 5. februar.

20. Personalesag (lukket punkt)

Lukket referat

21. Eventuelt

Angående ”Babysalmesang”: Laura
Flensted-Jensen laver i samarbejde med
præsterne et oplæg til indhold og
formidling heraf.
Referant: Freddy Jensen, Ry d.
11.1.2013

Ajourført 2013-01-16

