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Dagsorden

Referat

Fraværende
59. Godkendelse af dagsorden

Mette Obel med anmeldt forfald. Laura Flensted
Jensen
Godkendt

60. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet den 21. marts 2013

Godkendt

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

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

2.1 Århus Stift fremsender indbydelse af marts
2013 til Åbent Hus i bispegården, Dalgas
Avenue 46, Aarhus, tirsdag den 30. april 2013
kl. 10-15 og tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13-17.
Åbent hus i Bispegården 30. april
Søgt om 165000 kr. af 5 procentsmidlerne til
anlæggelse af sti
Forhandlinger om samarbejde med Galten om
praktiske forhold er i gang
Hjælp til konfirmationer: Vagt ved gaver ca. 2 –
3 timer: , Fredag Ole og Bent Lørdag Lena og
Peter kl 9 og 11 søndag Åse og Freddy kl. 10.30
Aktivitet: udflugt 13 juni til Skanderborg ;
deltagerbetaling max 50 kr.; Poul Martinson
holder 22. sep høstgudstjeneste; 11. juni
aftenvandring på kirkegården Åse og Kirsten
fortæller kl 19; Sten Råhauge er i forhandlinger
om et eventuelt musikalsk arrangement med os:
Jesper arbejder videre med forslaget.
Stående udvalg: se referat fra forsynsmødet d. 4.
april

63. Kirkens Korshær
Kirkens Korshær fremsender meddelelse om, at
det er muligt for Menighedsrådene at tegne et
fadderskab til det lokale sociale arbejde.
Det anføres, at fadderskabsrelationen kan være

Åse Rasmussen undersøger nærmere
mulighederne i et eventuelt fadderskab
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en måde, hvorpå det lokale sogn kan styrke sin
diakonale profil.
Der vedlægges en pjece, hvor nærmere
beskrives bl.a. arbejdsområder, der kan støttes.
64. Regnskabsinstruks for kirkekasser
Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og
vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige
kasser, der findes på Folkekirkens Digitale
Arbejdsplads og retsinformation. Instruksen er
en beskrivelse af kirkekassernes
regnskabsmæssige organisation og
tilrettelæggelse af menighedsrådets
regnskabsopgaver, herunder ansvars- og
kompetencefordeling.

Godkendt

Instruksen foreligger til Menighedsrådets
godkendelse.
Instruksen er vedlagt dagsordenen.
65. Vedtægt for valgt kasserer
Der foreligger til godkendelse vedtægt for
Menighedsrådets valgte kasserer.

Godkendt

Vedtægten foreligger som et bilag til den under
pkt. 63 forelagte regnskabsinstruks for
kirkekasser.
Vedtægten er vedlagt dagsordenen.
66. Vedtægt for regnskabsfører
Der foreligger til godkendelse vedtægt for
Menighedsrådets regnskabsfører..

1. paragraf 3: ”ikke senere end en måned”
og ”ikke overstige 5000,00”
Godkendt

Vedtægten foreligger som et bilag til den under
pkt. 63 forelagte regnskabsinstruks for
kirkekasser.
Vedtægten er vedlagt dagsordenen.
67. Budget 2014 (og 2015-2016)
Provstiudvalget har meddelt, at Menighedsrådet
inden den 15. april 2013 skal indsende:
-

Anlægsønsker for 2014 (projekt
nødvendigt)

2014 Forslag: 1) 60000 kr. i underskud på drift
der hentes fra de frie midler
2) Anlægsbudget på 1,8, million til dåbsværelse
2015 Forslag: 1,8, million til udvidelse af
Sognehuset

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY
-

Anlægsønsker for fremtiden (20152016)
Driftsønsker over/under 2013 niveau +
fremskrivningsprocent
Særlige driftsønsker for fremtiden
(2015-2016)
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Begge forslag vedtaget

De foreløbige rammer for driften vil blive
udmeldt fra Provstiudvalget inden den 15. april
2013.
Ved Menighedsrådets møde den 28. februar
2013 blev drøftet følgende forslag:
1. Færdiggørelse af kirkegårdens etape 1
2. Indledende undersøgelser orglet
3. Indledende undersøgelse vedr.
dåbsværelset.
STÅENDE UDVALG havde forsyn på
bygningerne og kirkegården den 4. april 2013,
og der foreligger herfra en række ønsker for
det/de kommende år.
ØKONOMIUDVALGET afholder møde den 9.
Marts 2013 om drifts- og anlægsbudgettet.
Oversigter vil blive udsendt
efterfølgende/udleveret ved mødet.
68. Samarbejde om graverstilling mellem
Dover og Ry Kirkegårde
Menighedsrådet godkendte den 28. februar 2013
principielt en ansøgning fra Dover
Menighedsråd om et samarbejde med Ry Kirke
om en graverstilling.
Et udvalg, bestående af Bent Aavild, Peter Skov
Larsen, Tommy Andersen, Aase Rasmussen og
Tove Bendixen har afholdt møde den 2. april
2013 om opgaven, og efterfølgende er afholdt
møde med medarbejderen, som tænkes at skulle
udføre arbejdet i Dover.
Samme gruppe afholder afsluttende møde med
Dover Menighedsråd den 8. april 2013, hvorved
kontrakt og arbejdsbeskrivelse skal endelig

Godkendt
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aftales. Kontrakten foreslås indgået for perioden
5. maj – 31. december 2013 med en prøvetid på
5 måneder.
Kontrakten vil blive udsendt
efterfølgende/udleveret ved mødet.
69. Eventuelt

1. Inspirationsdag ? 11 oktober. 9 – 15 er
datoen.
2. Sammenkomst for personalet ?
Indbydelse udsendes til alle. Alle
afdelinger kommer med 10 spørgsmål til
en quiz .Kirsten udsender indbydelse . 3
maj kl. 18.

