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Dagsorden

Referat

Fraværende

Lena Zweiniger, Laura Flensted-Jensen og
Mette Obel med anmeldt forfald.
Godkendt

88. Godkendelse af dagsorden
89. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet den 16. maj 2013

Vedr. pkt. 7 b: Udmeldingen fra Provstiet om
stigningen i foreløbigt budget fra 2013 til 2014
er 125.000 kr. Ved mødet oplyste formanden
beløbet 100.000 kr.

90. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
91. Meddelelser
1. Formanden
2. Kir keværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

92. Gennemgang af referat fra Provstesynet
den 16. maj 2013 og behandling af de
opgaver, der er noteret.
Stående udvalg har gennemgået referatet fra
Provstesynet og indstiller med følgende
kommentarer:
Kirkegården
a. På nogle af de hjemfaldne gravsteder, som i
dag er dækket med pyntebark, plantes stauder i
stedet for. Det kan f.eks. være: alrunerod, flox
eller guldjordbær, den samme sort i et gravsted
og så mange gravsteder som vores økonomi

4.1 På grund af udgåede taks på kirkegården og
udførelse af den 3. sti er kirkegårdsvandringen
udsat til efter sommerferien.
4. Gudstjenesteplaner skal være færdige fra
september og frem.
APV med medarbejdere i forhold til Dover
planlagt
Kirkegaard.
2 personer i arbejdsprøvning i sommerperiode.
5. Konfirmanderne får 3 ugentlige lektioner
over 18 gange som prøveordning.
Arrangementet ”Dråber af lys” med Sten
Råhauge er under forberedelse.
”Spanske dage” finder sikkert sted 1. september.
Penge til musik søges senere.
7.Kirkegaardssamarbejdet med Dover fungerer
godt
Orientering godkendt.
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tillader.
b.De syge asketræer på skovkirkegården
udskiftes med almindelig eg og vintereg ifølge
vejledning fra Anne-Marie Møller.
c.Anne-Marie Møllers kommentarer vedrørende
urnegravstederne i afd. U er noteret og indgår i
drøftelserne om kirkegårdens videre udbygning.
d.Orgeludvalget tager sig af forbedringsarbejder
og rensning af orglet, st. udvalg tager sig
af de praktiske reparationer, jfr. dagsordenens
punkt 98.
e.Kirkens varmestyring tages op til efteråret.
f.St. udvalg og kirkeværgen tager sig af
provstiets arkitekts kommentarer med hensyn
til:
- aflåseligt skab til opbevaring af altersølvet,
- aflåselige sidedøre ved alteret og - maling af
boks til alterkalk og - pletmaling af bænke i
kirkerummet.
- reparationer af kirkemur, kalkning af mur ved
kapel,
- småreparationer ved Sognehus bringes i orden.
Præsteboligen:
Bent bestiller VVS-mand til at efterse
manglende tryk på vandet til 1.sal og udarbejde
tilbud på at bringe det i orden.
Udskiftning af altan og husets låse er på
budgettet for 2014.
Præsternes APV
De nævnte forhold bringes i orden jf. rapport fra
sikkerhedsrepræsentant Carsten Marvig.
98. Orgelrenovering
Orgeludvalget har haft kontakt til orgelbygger
med henblik på forbedring af orglets funktioner.
Der foreligger tilbud af 30. maj 2013:
- Filtforinger udskiftes ved manualtangenternes forreste styrestifter
- Pedelklaviaturet udstyres med neopren

Godkendt til udførelse.
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stoppuder i tangent-styresplidser
Tilpasning af 10-15 stk. trakturveller
m.h.p. fjernelse af friktion
- Lydåbninger, 10 stk. fræses i orgelhus
døre
Udbedringerne er beregnet til 29.800 kr. incl.
moms.
-

99. Godkendelse af kirkegårdsvedtægten for
Ry kirke
Der foreligger udarbejdet forslag til revideret
vedtægt af maj 2013 for Ry Kirkegård, incl. den
nyrenoverede afdeling AB.

Vedtægten godkendt.

Stående udvalg indstiller vedtægten godkendt.
Forslaget vedlægges dagsordenen.

100. Renovering af kirkegårdens afsnit AB
En del af de nyplantede taks på kirkegården er
ikke kommet i vækst. Dette er drøftet med
arkitekten, som har kontaktet entreprenøren.
Problemet skønnes at være det meget kolde
vejrlig i marts måned i 2013.
Entreprenøren vil snarest fjerne de udgåede
taks.
Det foreslås, at formanden og arkitekten finder
en rimelig økonomisk ordning med
entreprenøren m.h.p. at få udskiftet de udgåede
taks, evt. ved at kirken betaler for nyindkøb og
entreprenøren udfører plantningen. Arkitekten
anfører, at august måned er optimal plantningstid, dog skal der evt. foretages vanding.

Åse Rasmussen har fuldmagt til at indgå bedst
mulige aftale.
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101. Ansøgning om kursusdeltagelse
Kirkesangeren ansøger om deltagelse i kursus.
Nærmere oplysninger fremsendes efterfølgende.

Folkekirkens ungdomskor og Spirekursus
bevilget. Børnekor afslået.

102. Eventuelt

Turen med de samlede menighedsråd m.
ægtefæller sep/ okt 2014 skal planlægges.
Kirsten Jørgensen kontakter de andre råd
desangående.
Rådets studietur planlægges af Dorthe Larsen
og Freddy Jensen. Tidspunkt: Doodles til en
hverdag v. Jesper Hanneslund

103. Lukket punkt

Orientering taget til efterretning

104. Lukket punkt (tilbud)

