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Dagsorden

Referat

Fraværende

Tove Bendixen, Ole Hefsgaard, Peder Skov
Larsen samt Freddy Jensen med anmeldt forfald

37. Godkendelse af dagsorden

Kirkegårdsleder Gry Römhild er indbudt til at
deltage i mødet.
Dagsorden godkendt.

38. Godkendelse af referat fra mødet den 5.
marts 2014 (lukkede punkter).

Referat godkendt.

39. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
40. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

1. To besvarelser er anført som punkter
2. Intet at meddele
3. Intet at meddele

1. I fælles skrivelse af 1. april 2014 udsender
Kirkeministeriet, Landsforeningen af
Menighedsråd og Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
skrivelse til Menighedsrådene med en
opfordring til at arbejdsmiljøarbejdet
opprioriteres. Skrivelsen ligger på nettet.
2. Arbejdsgange omkring kirkegården
afstemmes med Gry. Pt. pågår arbejdet med
forlængelse af gravstedsaftaler.
3. Tak for sidst fra medarbejderne. Der er
arrangeret on line KirkeWeb-kursus for 4
udvalgsmedlemmer.
4. Jørn er ansat til og med april måned 37 t/u.
Kirketjener er ansat pr. 1. maj 19 t/u.
Connie vender tilbage på 25 t/u pr. 1. april.
Susanne vender tilbage fra kursus efter påske.
5. Aftale med Grøn kirke den 7. maj kl. 10.30.
Gudenåskolen ønsker omlægning af
konfirmationsundervisningen, de vender tilbage
med oplæg.
6. Stående udvalg: forsyn afholdtes 8. april,
kirkegården var pæn og velholdt. Syn afholdes
9. maj – vi begynder i sognehuset kl. 9.
Et udvalg har været på Dover kirkegård,
samarbejdet fungerer godt.
Byggeriet er startet og der er afholdt
opstartsmøde med håndværkerne.
Udvalg for den fælles studietur 4.-5. oktober:
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der arbejdes på programmet. Områdets præster
aftaler hvem der afholder søndagsgudstjenesten.
Formanden foreslog at mangfoldiggøre og
omdele indholdsfortegnelsen og
sammenfatningen (kap. 1 og 2). Resten må man
læse på nettet.

41. Betænkning 1544 om Folkekirkens styre
Kirkeministeriet udsender den 10. april 2014 til
høring Betænkning nr. 1544 om Folkekirkens
styringsstruktur. Betænkningen, der er på godt
435 sider udsendes til Menighedsrådet på papir i
ét eksemplar.
Vi skal formulere et klart høringssvar. Eller i det
mindste protestere imod de korte frister.
Betænkningen ligger allerede nu med alle sider
på Kirkeministeriets hjemmeside.
Menighedsrådet besluttede, at udvalget, der
lavede oplæg om de forskellige modeller for
Høringsfristen er fastsat til senest 1. juni 2014.
strukturen, laver oplæg og udkast til høringssvar
til menighedsrådsmødet den 8. maj om
Det fremgår af indholdsfortegnelsen, at kapitel 2 betænkning 1544.
(siderne 19-62) indeholder en sammenfatning af
hele betænkningen.
En måde at formidle det store materialet på
kunne være – på papir - at udsende ”Kapitel 1,
Indledning” og ”Kapitel 2, Sammenfatning” til
Menighedsrådets medlemmer, (i alt ca. 62
sider), og at øvrige kapitler læses af det enkelte
medlem direkte på nettet.
Det foreligger til drøftelse og beslutning at
tilrettelægge form og tidsplan for
Menighedsrådets drøftelser og høringssvar.
42. Projekt Haver til Maver
Mølleskolen, retter henvendelse til
Menighedsrådet med forespørgsel om
Menighedsrådet evt. vil støtte op om projektet
”Haver for Maver”.
Af materialet fremgår bl.a.:
”Haver til maver dyrker i virkelighedens skole,
hvor børn dyrker mad, have og natur og
udvikler sammenhængsforståelse”.
Målgruppen er – indenfor skole og
fritidstilbuddet primært 0-6 klasse og
specialklasserækken.
Materialet vedlægges dagsordenen.

Vi bakker op om idéen, men kan ikke tilbyde
hverken arbejdskraft eller økonomi.
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43. Tillægsbevilling til dåbsværelset
Provstiudvalget fremsender ved skrivelse af 26.
marts 2014 meddelelse om, at udvalget i sit
møde den 25. marts 2014 har behandlet
Menighedsrådets ansøgning om tillægsbevilling
på 350.000 kr. og bevilget beløbet af
budgetreserven.

Orienteringspunkt.

44. Vedtægt for Ry Kirkegård
Provstiudvalget meddeler ved skrivelse af 26.
marts 2014, at udvalget har behandlet vedtægt
for Ry kirkegård.
Provstiudvalget godkender vedtægten under
forudsætning af, at §§ 7, 22 og 26 ændres i
forhold til følgende bemærkninger:

Vi tilretter i henhold til provstiudvalgets
bemærkninger.

”Der er uoverensstemmelse mellem § 7, stk. 7
og 22. Provstiudvalget anbefaler, at der kun kan
tegnes aftale for én fredningsperiode ad gangen,
hvorfor det ikke kan godkendes, at der anvendes
zink- og egetræskister, da disse automatisk
kræver dobbelt fredningsperiode. Svært
nedbrydelige kister låser for kirkegårdens
udvikling og harmonerer ikke med Grøn Kirke.
Dermed bør § 26 ligeledes ændres.
Provstiudvalget anbefaler at omformulere § 26,
stk. 1 til: ”Urner af plastikmateriale eller andet
langsomt forgængeligt materiale kan ikke
anvendes”.
Stk. 2 slettes helt.”
Vedtægterne var bilagt dagsordenen til
Menighedsrådets møde den 18. februar 2014.
45. Tidsplan for opførelse af dåbsværelset
Der foreligger revideret tidsplan for opførelse af
dåbsværelset.

Orienteringspunkt.

Tidplanen vedlægges dagsordenen.
46. Priser i Ry Sognehus
Stående udvalg har nedsat et udvalg bestående
af Kirsten Jørgensen, Mette Obel og Tove
Brogaard til at udarbejde forslag til reviderede
priser ved arrangementer i Ry sognehus.

Forslaget blev godkendt til at træde i kraft pr. 1.
maj 2014. Allerede indgåede aftaler gælder året
ud.
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På grundlag af udvalgets arbejde indstiller
Stående udvalg, at de på vedlagte bilag
anførte priser på servering ved arrangementer
godkendes ved
- Morgensang
Foredrag o.l.
- Sammenkomster f.eks. ved familie- og
børnegudstjenester.
Herudover indstilles fastsat takster ved
udlejning af sognehuset.
Takstbladet vedlægges dagsordenen.
47. Budgetforslag for 2015
I h.t. Provstiudvalgets i oktober 2013 udsendte
Budgetprocedure for 2015 skal
Menighedsrådene inden 15. april 2014
indsende:
- Anlægsønsker for 2015 (projekt
nødvendigt)
- Anlægsønsker for fremtiden
- Driftsønsker over/under 2014 niveau +
fremskrivningsprocent
- Særlige driftsønsker for fremtiden
(2016-2017).

Menighedsrådet fastholder driftsbudget 2014.
Forslag til budget 2015: kr. 348.000
2016: 64.000
2017: 15.000

Oplæg vil blive forelagt ved mødet.
48. Visionsdag den 4. april 2014
Opsamling og drøftelse fra visionsdagen med
medarbejderne.

49. Eventuelt
49a . Ansøgning fra korlederen om et større
korbudget for 2014 (og 2015)
I forbindelse med ansøgning om større
korbudget for 2015 ansøger Laura om, at der
allerede for 2014 tildeles et større budget. Laura
ønsker, at hun sammen med forældrene kan
arrangere en udflugt sammen med børnene i maj
måned 2014 (anslået 35 børn) til Djurs
sommerland. Udgifterne hertil skønnes – ved
forældrekørsel – at andrage 7.500 kr.

Tilfredshed med dagen.
Mette udarbejder og rundsender referat samt
slides fra kursusdagen.
Udvalget for personalepolitikken starter op lige
efter påske.
Arkitektens regning for udarbejdelse af kort
attesteres til betaling.
Menighedsrådet støtter op om intentionerne om
at styrke sammenholdet gennem sociale
arrangementer, men ønsker at det foregår lokalt.
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Til Menighedsrådsmødet i maj måned 2014 vil
blive behandlet som en sag på dagsordenen med
evaluering af korarbejdet i 2013. Laura vil
deltage under behandlingen.
Som supplement til ansøgningen om forhøjelse
af budgettet for 2014, fremsendes Lauras
evaluering for 2013 allerede nu.
Budgetoversigt og evaluering vedlægges
dagsordenen.
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