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Dagsorden

Referat

Fraværende

Ingen

117. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

118. Godkendelse af referat fra mødet den 9.
oktober 2014

Godkendt

119. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
4. Andre

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

1.1 Skrivelse af 3. november 2014 fra
Provstiudvalget vedrørende godkendelse af
årsregnskabet 2013 –
Revisionsprotokollatet.
1.2 Skrivelse af 5. november 2014 om dato for
aflevering af budget 2015.
2. Skrivelse af 4. november 2014 om ny
bekendtgørelse nr. 1080 af 26. september
2014 om medarbejdermøder og valg af
medarbejderrepræsentanter i folkekirken.
3. Kirkeministerens udtalelse vedrørende
”Ingen aftale om folkekirkens styre”.

1.1 Der er den 21. oktober 2014 indgået
samarbejdsaftale med ”Genbrugsgravsten.dk”.
1.2 Odder-Skanderborg Distriktsforening
indbyder til temaaften den 22. januar 2015 i
Stilling Sognegård, kl. 19-22 med emnet
”Samarbejde mellem Sognene.”
1.3 Syddjurs provsti fremsender – i samarbejde
med Kirkens Korshær - indbydelse til
deltagelse i Diakoniens dag 22. november
2014 kl. 10,00-16,00 og diakongudstjeneste i Hornslet kirke søndag den 23.
november 2014 kl. 16,00.
1.4 Provstiudvalget fremsender indbydelse til
erfa-møde for provstiets gravere/
kirkegårdsledere og kirkeværger i Stilling
Sognegård 4. december 2014 kl. 10,3014,30. Programmet indeholder status for
digitale kirkegårdskort og genberegning af
omkostningsbaserede kirkegårdstakster for
2015.- Dorte undersøger muligheden for at
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udarbejde et kirkegårdskort over alle
gravsteder og deres persondata til
anvendelse af publikum på kirkens
hjemmeside.
1.5 Ungdomspræsten i Skanderborg Provsti
fremsender 15. oktober 2014 skrivelsen
”Nyt fra Ungdomspræsten”.
1.6 Takkeskrivelse for støtte fra Folkekirkens
Nødhjælp ved Henrik Stubkjær.
1.7 Jens Maibom Petersen fremsender
indbydelse til informationsmøde 6.
november 2014 om det forestående
bispevalg.
1.8 Kort orientering om status for organistsamarbejdet i Ry-Bladet.
2. Orientering
3. Personalemøde 27.11. kl. 10 med valg af
Deltog i kurset: ”Gudsbilleder”
6.1 Stående Udvalg:
Byggeriet bliver færdigt ind under jul.
6.2 Kommunikationsudvalget: Opsummering af
arbejdet med hjemmeside og Kirkeweb.
Ansøgning om fælles kamera ca. 3000 kr.
Imødekommet.. Mulighed for hjælp til
etablering af kirkeweb tirsdag d. 18 formiddag i
Sognegården
6.3. Aktivitetsudvalget: ti. 18. 11 kl. 17.30
filmforestilling:” The broken circle
breakdown”, tilmelding senest mandag;
21. dec.: “De ni læsninger” medlemmer af rådet
læser op;
Forår: planlægning 20. januar 2015
6.6. Andre:
Kalender for menighedsråd bestilles.
”Kirke på jeres måde” mulighed for at deltage
27.11.

121. Beretning
Ved kirkeårets udløb skal Menighedsrådet i h. t.
Menighedsrådslovens § 41, stk. 2 aflægge
beretning om rådets virksomhed i det forløbne
år og orientere om den planlagte virksomhed i
det kommende år.
Beretningen/orienteringen vil blive givet af

Beretning aflagt med applaus. Kan ses på
kirkens hjemmeside og sendes til pressen.
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formanden på mødet.
Aase Rasmussen
122. Valg af formand
I § 11, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24.
juni 2013 er anført:
”Hvert år inden udløbet af formandens
funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte
medlemmer ved hemmelig afstemning formand
for det kommende år. Valget ledes af den
afgående formand.”
123. Valg af næstformand
Efter samme regler, jfr. § 8 stk. 3, 2. og 3.
punkt, skal der i henhold til § 11 stk. 2 i samme
bekendtgørelse foretages valg af næstformand
for det kommende år.

Kirsten Jørgensen

124. Valg af Kirkeværge
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 1 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kirkeværge for det kommende år.

Kirsten Jørgensen

125. Valg af Kasserer
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9 stk. 2 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kasserer for det kommende år.

Peter Skov

126. Valg af Sekretær
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 4 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Sekretær for det kommende år.

Freddy Jensen

127. Valg af Kontaktperson
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 5 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kontaktperson for det kommende år.

Tove Zoega Bendixen

128. Valg af bygningssagkyndig
I henhold til § 9 stk. 8 i samme bekendtgørelse
skal menighedsrådet vælge en
bygningssagkyndig til at deltage i de årlige syn
over kirken og kirkegården.

Arkitektfirmaet Foldager

129. Valg af underskriftbemyndigede
I h.t. § 9 stk. 9 i samme bekendtgørelse skal
menighedsrådet – af sin midte – vælge en

Peter Skov
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person, der bemyndiges til sammen med
formanden at underskrive dokumenter
vedrørende køb, salg og andre dispositioner
over fast ejendom og optagelse af lån.
130. Mødedatoer i 2015
I henhold til § 22, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr.
771 af 24. juni 2013 skal Menighedsrådet træffe
beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder
i 2015 skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres
hvert kirkeår.

11. dec. 2014; 2015: 8.jan; 5. feb: 12. marts;
9. april; 7.maj; 11. juni; juli intet; 13. aug; 10.
sep; 8. okt; 12. nov; Mødestart: 18.30

131. Menighedsrådets forretningsorden
Den gældende forretningsorden for Ry
Menighedsråd blev vedtaget af menighedsrådet
den 11. januar 2005.
I h.t. menighedslovens § 24 stk. 4 fastsætter
menighedsrådet selv sin forretningsorden, og
den skal ikke godkendes af nogen højere
myndighed.

Forslag – se bilag
Forretningsorden godkendt 1. gang

Forretningsordenen skal behandles i to ordinære
møder.
Der foreligger forslag til revideret forretningsorden, der foreslås at skulle træde i kraft 11.
december 2014. Forslaget er udarbejdet på
grundlag af standardvedtægten.
Der er foreslået de samme tidsfrister vedrørende
Menighedsrådets dagsorden som i den
nugældende. forretningsorden.
Forslaget vedlægges dagsordenen. Ligeledes
vedlægges oversigt over de steder, der er ændret
i forhold til tidligere forretningsorden.
132. Budget 2015
Menighedsrådet skal efter det afsluttende
budgetsamråd i Provstiet den 2. september 2014
godkende endeligt budget for 2015.
Budgettet for 2015 udgør:
Drift
Anlæg

3.383.797 kr.
420.000 kr.

Budgettet er tidligere udleveret og gennemgået.

Godkendt af rådet med baggrund i
provstiudvalgets godkendelse af anlæg 420000
kr.
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133. . Personalepolitik
Den nedsatte gruppe til udarbejdelse af
personalepolitik er nu ved at færdiggøre
oplægget, der indeholder forslag til en politik og
til en personalehåndbog.
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Til information

Det foreslås, at gruppen præsenterer forslaget
ved et møde den fredag den 9. januar 2015 kl.
9,00 – ca. 12,00 med deltagelse af alle
medarbejdere og menighedsrådets medlemmer.
Mødet afsluttes med en fælles frokost.
Endelig politik m.v. forventes at kunne
godkendes af Menighedsrådet i januar kvartal
2015.
134. Indvielse af dåbsværelset
Arbejdet afsluttes før jul.
Byggeudvalget foreslår, at dåbsværelset indvies
søndag den 25. januar 2015 kl. 10

Åse uddelegerer omkring det praktiske.
Præsterne står for det gejstlige.
Rådet fungerer forud for, på og efter dagen som
”praktiske grise”

Det foreslås endvidere, at der nedsættes et
udvalg til at forestå afvikling af den praktiske
del af dagen.
135. Indbydelse til Menighedsrådets
stedfortrædere
Det foreslås, at stedfortræderne – i lighed med
tidligere år – indbydes til at deltage i
Menighedsrådets møde torsdag den 11.
december 2014.
135. Evt.

Vedtaget

1. Overvejelser over procedure for eventuel
udskiftning af tillidsposter i rådets
valgperiode. Punktet sættes på
dagsordenen til rådsmødet i januar.
2. Dato for oprydning i arkivet: Peter,
Bent, Jesper, Mette, Dorte, Ole, Aase:
9. januar
3. Laura laver en overnatning for koret
18.12. i Sognehuset; vi opfylder reglerne
for sådanne arrangementer
4. To. 11. dec. tidligt om morgenen er der
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Luciaoptog arrangeret sammen med
skolen
Julegudstjeneste 7.12, kl. 19.30 med
højskolens elever. Alle er velkomne

