RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14. august
2014
klokken 18,00

Dagsorden

Referat

Fraværende

Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af
mødet
Godkendt

75. Godkendelse af dagsorden
76. Godkendelse af referat fra mødet den 12.
juni 2014
77. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
4. Andre

Godkendt

77.2 Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg,
Aarhus Stift, fremsender indbydelse til kursus
”Kirke med lavt dørtrin og åbne arme” for
medlemmer af menighedsråd, præster m.fl.
Kurset afholdes to dage fra kl. 17,00 – 21,30 på
Diakonhøjskolen.
77.4.1 Gennem Landsforeningen af
Menighedsråds hjemmeside fremsender
indbydelse til nye fyraftenskurser for
kontaktpersoner, kursus om ledelse m.fl.
77.4.2 Odder-Skanderborg Distriksforening
fremsender indbydelse til kursus i brugen af
”Den digitale Arbejdsplads”. Kurset afholdes 9.
september 2014 kl. 19-21 i Stilling Sognegård.
Bent og Åse deltager.
77.4.3 Kulturkanonen 2014 (bestående af
Skanderborg Museum, Kulturhuset,
VisitSkanderborg, Bibliotekerne, Kirkerne,
Vester Mølle og Skanderborg Kommune)
fremsender indbydelse til at deltage med
aktiviteter i Kultur-Aften 2014 den 19.
september 2014.
Indmelding af ideer til det fælles program er
mandag den 4. august 2014. Efterfølgende er
fristen blevet forlænget til 4. august 2014.
Jesper Hanneslund har anmeldt et arrangement
til Kultur-Aftenen fra Ry Kirke.
Indbydelserne ligger på Menighedsrådsforeningens hjemmeside.
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Provstiudvalget: Møde 2. sep., afsluttende
budget.. Bent og Åse deltager.
.

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

79. Ny bekendtgørelse
Der foreligger ny bekendtgørelse om
medarbejdermøder i folkekirken og om valg af
medarbejderrepræsentanter i menighedsrådene.
Bekendtgørelsen har virkning fra 1. maj 2014,
og afløser tidligere bekendtgørelse af 13.
december 1994.

1. Henvisning til Nyhedsbrev fra
Menighedsrådsforeningen
2. Opfordring til nyformulering af
formularer angående
gravstedsforlængelse. Stående Udvalg
behandler temaet.
3. Ingen bemærkninger
4. Orientering. :Rådet synes det er en god
ide, at tirsdag efter
meninghedsrådsmødet skal
medarbejderne så vidt muligt deltage i
tirsdagsmødet,
5. Radonundersøgelsen af præstebolig er
tilfredsstillende i forhold til fareniveau.
Konfirmandundervisning:
Fra Mølleskolen kommer der i efteråret 4 hold
a 3 timer 5 gange fra 12 – 15. I foråret kommer
de 3 hele dage fra 8 - 15. Gudenåskolen: 15
gange fra 14 – 15.30 + 5 gange i uge 6 fra 8 –
12
6. Orientering fra gudstjenesteudvalg om
lægmandsgudstjenester: ” Fra dagen til
vejen ”
Kommunikationsudvalget: Arbejdet med
den nye hjemmeside fortsætter. Lena
indkalder til nyt møde desangående.
Rådet og medarbejderne opfordres til af
følge med i udformningen og eventuelt
kommentere den.
7. Intet
Orientering om det nye indhold. - Taget til
efterretning

Bekendtgørelsen vedlægges dagsordenen.
80. Høring om udkast til bekendtgørelse om
diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd,

Ingen bemærkninger
Godkendt
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provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd med
flere.
Såfremt der er bemærkninger til det fremsendte
udkast, bedes de indsendt til Kirkeministeriet
inden mandag den 1. september 2014.
Udkastet vedlægges dagsordenen.
81. Vedtægt for Det stående udvalg:
Kirkeudvalg/Kirke- og kirkegårdsudvalg
Stående udvalg har i møde den 26. juni 2014
behandlet forslag til ny vedtægt for udvalg.
Vedtægten afløser tidligere vedtægt af 11.
januar 2005.

Det skal tilføjes vedtægten, at den afløser
vedtægt af 11.1. 2005
Godkendt

Vedtægten vedlægges dagsordenen.
82. Vedtægt for kirkeværgen
Stående udvalg har i møde den 26. juni 2014
behandlet forslag til ny vedtægt for
kirkeværgen. Vedtægten afløser tidligere
vedtægt af 11. januar 2005.

Se kommentar til punkt 81.
Godkendt

Vedtægten vedlægges dagsordenen.
83. Jobbeskrivelse for kirkegårdsleder
Stående udvalg har i møde den 26. juni 2014
behandlet forslag til ny jobbeskrivelse for
kirkegårdslederen.

Under ”administration” ændres ordet
”kirkegårdenes” til ”Ry Kirkegård”
Godkendt

Jobbeskrivelsen vedlægges dagsordenen.
84. Byggeriet - Dåbsværelset
I kontorlokalet var oprindeligt planlagt etableret
en hems.
Hemsen blev under besparelsesrunden sparet
væk, men der viser sig nu en økonomisk
mulighed for at etablere den.
Bent Aavild beder Menighedsrådet tage stilling
til evt. etablering af hemsen.
Det er planlagt, at
- kirken lukkes i ugerne 39 og 40 og at
- de fire store kirkekroner samt alterkalk
og –bæger renoveres samtidigt.

Bent Aavild orienterede. Etablering af hems
anbefales.
Orglet afskærmes af orgelfirma, men vi piller
det selv ned.
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Bent Aavild vil endvidere generelt orientere om
status om byggeriet.
85. Fornyelse af graveraftale med Tulstrup
Den gældende kontrakt vedrørende samarbejde
om graver ved Tulstrup kirke udløber 31.
december 2014.
Forlængelse af ordningen skal vedtages senest
1. september.

Vi forlænger et år, og der afholdes møde med
de respektive menighedsråd

Efter bestemmelser i menighedsloven skal en
sådan kontrakt indberettes og offentliggøres på
Kirkeministeriets hjemmeside.
Efter Menighedsrådets seneste indberetning har
stiftet ved skrivelse af 18. juli 2014 gjort
opmærksom på, at kontrakten indholdsmæssigt
bør ændres på nogle områder, og at kontrakten
nu skal offentliggøres på Stiftes hjemmeside.
Kontrakten bør udformes med indhold som
kontrakten med Dover Menighedsråd. Det
foreslås, at Tulstrup Menighedsråd indbydes til
et møde herom.
Skrivelsen ligger i Menighedsforeningens
postkasse.
86. Fornyelse af graveraftale med Dover
Vedtægten for samarbejde om drift af
kirkegårde mv. mellem Dover og Ry
Menighedsråd udløber 31. december 2014.
Samarbejdet skal genforhandles inden 30.
september hvert år.
Efter bestemmelser i menighedsloven skal en
sådan kontrakt indberettes og offentliggøres på
Kirkeministeriets hjemmeside.
Efter Menighedsrådets seneste indberetning har
stiftet ved skrivelse af 18. juli 2014 gjort
opmærksom på, at kontrakten nu skal
offentliggøres på Stiftes hjemmeside.
Skrivelsen ligger i Menighedsforeningens

Se punkt 85
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postkasse.
87. Genbrugsgravsten
Tove Bendixen foreslår, at Menighedsrådet
drøfter evt. anvendelse af genbrugsgravsten ved
Ry Kirkegård.

Forslaget vedtaget

Forslaget vedlægges dagsordenen.
88.Fælles studietur
Menighedsrådene i Ry Bladet har aftalt
gennemførelse af en studietur for medlemmerne
og medarbejderne den 4. og 5. oktober 2014 til
Løgumkloster Højskole.

Turen gennemføres på de aftalte præmisser.
Tilmelding senere

Højskolen er i sommer gået i betalingsstandsning. Kirsten Jørgensen vil på mødet orientere
om status for tilrettelæggelse af turen.
Der afholdes snarest møde i fællesudvalget.
89. Eventuelt

Lukkede punkter:
- drøftelse af evt. nye aktiviteter
- arbejdstilrettelæggelse for medarbejder

1) 5. sep. kl. 13.30 tager ca.10
menighedsrådsmedlemmer til udstïllingen
”Noas Ark” i Aarhus Alle medarbejdere er
velkomne. Tilmelding til Mette. Logistikken
aftales senere.
2) Bemærk Grys anmodning om stauder.
3) Forslag til indhold i Sognemøde:
Evt. Foredrag ved Maria Vejrup Jensen
4 ) Medarbejder- trivselsundersøgelse skal
laves,

