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Dagsorden

Referat

Fraværende

Laura Flensted-Jensen, Tove Bendixen
Dorte Gudmund Larsen – Birgitte Bruun de
Neergaard deltager som suppleant for Tove
Bendixen
Godkendt

106. Godkendelse af dagsorden
107. Godkendelse af referat fra
Menighedsrådsmødet den 13. juni 2013

Godkendt

108. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Stiftet godkender planer om dåbsværelse.
Provstiet forventes at bevilge 2,4 millioner hertil
inden for kort tid.

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

Orgelrenovation tilendebragt til organistens
fulde tilfredshed. Ingen tegn på skimmelsvamp.
1. sep. er der flamencomusik ved den ordinære
gudstjeneste.
Johnny Cash-musik ved gudstjenesten d.24.
oktober kl. 19.
Konfirmanderne kommer nu alle sammen fra
Mølleskolen om onsdagen.
Dorte Larsen er blevet praktikpræst i provstiet.
17. september har aktivitetsudvalget møde.
Kirsten Jørgensen låner sangbøger.
Mette Obel undersøger muligheder for, at vi får
langtidsholdbar mælk i kaffen.

110. Budgetforslag for 2014
Der foreligger til godkendelse budgetforslag for
2014.
Godkendt
Budgettet udviser et driftsresultat på 0 kr. På
anlægssiden indstilles afsættelse af et beløb på
2,4 mio. kr. til etablering af dåbsværelse/alrum,
og der indstilles et forbrug af de frie midler på
250.000 kr. til
- Renovering af nogle gange på
kirkegården med ny OB belægning
- Plantning af nye træer på
skovkirkegården samt
- Renovering af bad- og toiletforhold.
Kassereren vil på mødet gennemgå
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budgetforslaget, der vil blive udleveret til
medlemmerne på papir inden mødet.
Økonomiudvalget indstiller budgettet godkendt
som forelagt.
Der afholdes budgetsamråd i Provstiudvalget
den 3. september 2013 kl. 19,00 i Hørning
Sognegård. Det foreslås, at Bent Aavild, Jesper
Hanneslund og Aase Rasmussen deltager.
109. Økonomioversigt pr. 30. juni 2013

Godkendt

Der foreligger økonomirapport pr. 30. juni
2013.
Rapporten vil blive udleveret
efterfølgende/udleveret ved mødet.
110. Lønrevision
Revisionsfirmaet Brandt, revision og
rådgivning, fremsender ved skrivelse af 10.
januar 2013 revisionsprotokollat i f.m.
lønrevision.

Godkendt

Formanden vil på mødet orientere om den
foretagne lønrevision, der forelægges noget
forsinket.
111. Ændring af Menighedsrådsloven
Århus Stift fremsender ved skrivelse af 19. juni
2013 meddelelse om, at der er vedtaget en
ændring i menighedsrådsloven, som træder i
kraft den 15. juni 2013. Ændringen kan ses på
nettet.

Det bliver nemmere at lave noget på tværs af
sognene. Der er mulighed for at lægge alt
materiale ind på hjemmesiden.

Formanden vil på mødet overordnet orientere
om ændringerne.
112. Vedtægter for Ry Kirkegård
Menighedsrådet godkendte i mødet den 13. juni
2013 nye vedtægter for Ry Kirkegård, herunder
for afdelingen AB, Fjeldsteds have.
Efterfølgende har det vist sig, at der i materialet
forekommer mindre uoverensstemmelse mellem

Til efterretning
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kortmateriale og vedtægter.

Følgegruppen og Stående udvalg arbejder pt.
med at gennemgå materialet og få tilrettet
vedtægterne, herunder med en efterfølgende
indstilling til Menighedsrådet om, hvilke
afdelinger, der bør lukkes for anvendelse.
Punktet forelægges til orientering.
Retningslinier for mindesammenkomst blev
gennemgået.
Næste møde: torsdag d. 19. sep. kl. 14
Samarbejde mellem kirkepersonalet Ry og
Formanden for Udvalget orienterer om relevante Dover fungerer godt. Jørgen Thomsen er ansat
afgørelser fra udvalgets møde.
som medhjælper.
Transport mellem kirkerne af stort materiel
diskuteredes.
Indretning af kontor i kælder overvejedes.
Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger.
Gl. salmebøger kan nyindbindes lige så smukt
som og billigere end nyanskaffelser.
Kursus i opvarmning af kirker kan frekventeres
af Bent Åvild og ?
113. Orienteringer fra Stående udvalg
Stående Udvalg afholder møde den 20. august
2013.

114. Indbydelse til møde i Skanderborg
Provsti om valg til Provsti og Stiftsråd
Provstiudvalget har den 31. juli 2013 udsendt
indbydelse til offentligt orienterende møde i
Provstiudvalget og Stiftsråd.

Peder Skov orienterede om nyvalgte
medlemmer af provstiudvalget.

Mødet afholdes den 21. august 2013 kl. 19,00 i
Kirkecenter Højvangen, Skanderborg.
Menighedsrådet blev orienteret ved mødet den
13. august 2013.
Oplægget drøftedes.
115. Debatoplæg fra Udvalget om en mere
sammenhængende og moderne styringsmodel
for folkekirken
Menighedsrådet fik udleveret debatoplægget
ved mødet den 16. maj 2013.
Der blev afholdt et ekstraordinært møde om
oplægget i Menighedsrådet den 13. august 2013.
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I dette møde deltog stedfortrædere. Udvalget
bag debatoplægget afholdt et møde den 15.
august 2013 i Århus, og heri deltog flere af
Menighedsrådets medlemmer.
Eventuel drøftelse af oplægget.
116. Afholdelse af inspirationsdag for
Menighedsrådet
Menighedsrådet vedtog i mødet den 21. marts
2013 at afholde en inspirationsdag for
Menighedsrådet.
Denne dag er nu fastlagt til fredag den 11.
oktober 2013.

Åse Rasmussen opfordrede til, at vi overvejer
konkrete punkter til dagsorden fx studiekredse,
personalepolitik, gudstjenesten og dens form
m.m.
Måske ud fra devisen: Hvad er det jeg vil ? –
ikke, hvad tror jeg de andre gerne vil ?
Der laves oplæg til dagen af Åse Rasmussen og
Jesper Hanneslund.

Det foreslås, at Menighedsrådet evt. påbegynder
drøftelse af gennemførelse og indhold.
117. Medhjælp til
minikonfirmandundervisning
Forslag om at organisten ved Ry kirke overtager
ledelsen af minikonfirmandundervisningen i
skoleåret 2013-2014. Anslået timetal 25 timer.

Bevilges med timetallet 40 timer.

118. Evt.

Sidste frist for tilmelding til udflugt er 29.
august.
Personalets kaffemøde flyttes til tirsdag kl. 9

