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Dagsorden

Referat

Fraværende

Tove Bendixen og Mette Obel samt Jesper
Hanneslund med anmeldt forfald.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

63. Godkendelse af referat fra mødet den 8.
maj 2014

Godkendt

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

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

64.1 VisitSkanderborg fremsender indbydelse
til Menighedsrådene i Skanderborg, Ry, Galten
og Hørning til info-møder om nye digitale skilte
ved indfaldsvejene i de fire byer.
Møderne afholdes i Skanderborg på Rådhuset
den 12. juni 2014 og den 19. juni 2014 på
”spor” 3 i Ry, begge dage kl. 8-9.
Mette, Kirsten, Åse og muligvis Jesper deltager
d. 19. juni i Ry.

1) Agnete Laursen-Vig fratræder 4. juli.Vi planlægger afholdelse af
førstehjælpskursus for
menighedsmedlemmer og medarbejdere
engang i efteråret.
2) Personalemøde d.24.6.kl. 9.30
3) Sølundfestivalen fungerede i det store og
hele godt .- Pinsegudstjenesterne gik
også fint. – God udflugt i dag.
4) Byggeudvalg: Byggeriet følger planerne:
Rejsegilde 25. juni – sandsynligvis.
Kommunikationsudvalg: der arbejdes på
KirkeWeb
Personalepolitikudvalget: Udvalget har
opstart d.13. august. Undersøger relevant
litteratur .
Gudstjenesteudvalg: 4 rådsmedlemmer
står for 4 gudstjenester med musik mm.
Oversigt over gudstjenesterne følger
Peder siger, at mange forældre
udtrykker stor tilfredshed med
konfirmationsgudstjenesterne
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66. Budgetkontrol 1. kvt. 2014
Der foreligger kvartalsrapport for perioden 1.
januar – 31. marts 2014.
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Godkendt

Forbruget udviser et underskud på 102.723 kr.
For den overvejende del af udgifterne svarer det
samlet set til ca. 25 % af budgettet.
Budgettet for indtægterne ved kirkegården
udgør i 2014 501.000 kr. Budgettallet er ikke
periodiseret, men vil ved en periodisering give
en indtægt for kvartalet på ca. 125.000 kr.
På anlægssiden er anvendt godt 135.000 kr.
Rapporten udsendes efterfølgende pr. mail, men
vil også blive udleveret på papir ved mødet.
Økonomiudvalget indstiller rapporten godkendt.

67. Forslag til budget for 2015, drift og
anlæg
Menighedsrådet drøftede i mødet den 8. april
2014 forslag til driftsbudget for 2015 og
anlægsbudget for 2015 – 2018.
Økonomiudvalget har i sit møde den 3. juni
2014 drøftet dette oplæg og foreslår nu visse
tilretninger af både drifts- og anlægsbudgettet.
Det forventes, at praktisk taget alle frie midler
(ca. 213.000 kr.) vil blive anvendt i 2014, og
økonomi-udvalget foreslår herefter, at
Menighedsrådet søger om yderligere 200.000
kr. til driften.
På anlægssiden anmodes om i alt 420.000 kr. til
anskaffelse af ny golfvogn og ukrudtsbekæmper, til reparation af altanen på
præsteboliger samt til opsætning af 2. del af
stendiget på skovkirkegården.
Budgetforslaget vil blive udsendt efterfølgende
pr. mail, og vil også blive udleveret på papir ved
mødet.

Tilføjelse til s. 2 i budget:
”3. Implementering af Kirkeweb hos
menighedsråd og medarbejdere”
Menighedsrådet budgetterer med ligningsbeløb
til drift på kr. 3.383.797 og resultat af drift på 0
kr.
Desuden besluttede rådet at ansøge om
yderligere 200.000 kr. til styrkelse af de frie
midler.
Under anlæg budgetteres med udgifter på
420.000 kr.
Budgettet blev fremlagt, gennemgået og
godkendt.
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Det foreligger til Menighedsrådet at drøfte og
godkende budgettet, som skal indsendes til
Provstiudvalget inden 15. juni 2014.
68. Evaluering af korarbejde, babysalmesang og sangaftener i 2013.
Der foreligger en af kirkesangeren udarbejdet
evaluering af korarbejdet m.v. for 2013.

Laura Flensted-Jensen uddybede overfor
menighedsrådet.
Evalueringen er taget til efterretning.

Sæson er for de tre kor fra september til
maj/juni og deltagere har været:
- Minikoret med 18-20 fra børn 0.-2.
klasse
- Børnekoret med 20 børn fra 3. og 4.
klasse
- Kirkekoret med 10 børn fra 5.-7. klasse.
To hold med babysalmesang har været afholdt
hhv. 6 gange i foråret med 9 børn og 8 gange i
efteråret med 8 børn..
Der har været afholdt 4 sangaftener om året med
et fremmøde på mellem 40-60 deltagere.
Organisten medvirker ved nogle af
arrangementerne.
Den udarbejdede evaluering vedlægges
dagsordenen.
Punktet forelægges til orientering og drøftelse.
Laura Flensted-Jensen deltager i punktets
behandling.
69.Forkyndelsespuljen
Ved Provstiudvalgets indledende budgetsamråd
den 6. maj 2014 blev gjort opmærksom på, at
Provstiudvalget har afsat en forkyndelsespulje
på 100.000 kr. i 2014 og planlagt 300.000 kr. i
2015.
Midlerne i puljen er øremærket til højnelse af
forkyndelsen. Bestyrelsen for puljen har drøftet
indsatsområder fremadrettet og har besluttet
følgende indsatsområder:
1. Ældre folkekirkemedlemmer
a. Hvordan er Folkekirken tilstede på

Menighedsråd og medarbejdere går i tænkeboks
angående mulige ønsker. Punktet sættes på igen
i september, hvor vi konkretiserer.
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plejehjem
b. Hvordan er vi kirke for fremtidens
(luksus)pensionister
c. Fokus på frivillige.
2. Undervisning af konfirmander
a. Hvordan bliver forkyndelsen bedre
b. Undervisning af specialklasser som der
bliver flere og flere af
c. Undervisning under den nye skolereform
med store hold med inklusionsbørn.
3. Udbredelse af salmesangen.
Det foreligger til Menighedsrådet at drøfte,
hvorvidt Ry Menighedsråd har et eller flere
projekter, som evt. vil kunne finansieres af
puljen.
70. Forslag til nyt logo for Ry Kirke
Kommunikationsudvalget har i forbindelse med
arbejdet med Ry Kirkes hjemmeside drøftet evt.
nyt logo til hjemmesiden.
Et billede af Ry Kirkes sydside har indtil nu
været logo på hjemmesiden, på brevpapir,
kuverter m.v.
Menighedsrådet skal drøfte det foreliggende
forslag, herunder om omfanget af anvendelse af
et evt. nyt logo.

Der udarbejdes yderligere et forslag med motiv
af kirkens nordside i stregtegning, som foruden
det allerede udarbejdede med motiv fra skulptur,
skal ligge til grund for et valg.

Forslaget vedlægges dagsordenen.
71. Anskaffelse af Hjertestarter
TrygFonden har ved mail af 28. maj 2014
meddelt, at fonden ikke har været i stand til at
imødekomme Menighedsrådets ansøgning om
finansiering af en hjertestarter.

Taget til efterretning

72. Lukning af kirken
Byggeudvalget har planlagt lukning af kirken
15. september – 19. september 2014 i
forbindelse med gennembrydning af mur.

Til orientering

73. Evt.

Dorthe indhenter tilbud på en ny hvid alba.Mette undersøger om andre kirker i Rybladet
er i besiddelse af en sådan eventuelt til låns. –
Folder om besøg i Ryegnens kirker uddeltes til
orientering, der fremkom forslag til forbedring
af enkelte detaljer. -
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