RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 8. maj 2014
klokken 18,00

Dagsorden

Referat

Fraværende

Aase Rasmussen med anmeldt forfald.
Bent Aavild fraværende Dorthe deltog ikke i
punkterne 55 - 62

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
51. Godkendelse af referat fra mødet den 10.
april 2014
52. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
53. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

54. Budget 2015, drift og anlæg
Efter Provstiudvalgets procedure for budget
2015 skulle Menighedsrådet inden 15. april
2014 indsende:
- Anlægsønsker for 2015
- Anlægsønsker for fremtiden (20162017)
- Driftsønsker over/under 2014 niveau +
fremskrivningsprocent
- Særlige driftsønsker for fremtiden
(2016-2017).
Til Menighedsrådets orientering forelægges det
foreløbige drifts- og anlægsbudget 2015.
Forslag til endeligt budget 2015 vil blive
forelagt ved mødet den 12. juni 2014.

Godkendt

Intet

1. Intet
2. Overvejelse over gravstedsbetaling og
beplantning. Punkter til Stående Udvalg.
3. Oplysning til brugere af Sognehuset om
prisstigninger pr. brev
4. Orientering
5. Sogneudflugt til Glud d. 12.6. Pris 50 kr.
Konfirmation: tids- og stedsplacering til
debat. Undervisning sent om
eftermiddagen anser vi for problematisk.
6. Aktivitetsudvalg: intet
7. Tak for flotte og lødige
påskegudstjenester .
Anlægsønsker 2015: 248000,00 kr.
Anlægsønsker 16/17:
Drift 2014: Uændret
Drift 16/ 17: Uændret
Angående detaljer: se bilag ”2. Budgetudkast/
8.4.2014 /PSL”
Halvdelen af Dortes løn er lokalfinancieret.
Sognet er nu så stort, at det er rimeligt at hele
lønnen finansieres af Fællesfonden.
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Provstiudvalget afholder budgetsamråd den 6.
maj 2014 i Skanderborg.

55. Ny struktur
Kirkeministeriet udsendte den 10. april 2014 til
høring Betænkning nr. 1544 om Folkekirkens
styringsstruktur. Betænkningen, der er på godt
435 sider blev udsendt til Menighedsrådet den
11. april 2014 på papir i to eksemplarer. 1
eksemplar ligger til læsning på sekretærens
kontor.

Rådet drøftede betænkningens indhold og
fremsender høringssvar. Indholdet i dette
færdiggøres af Jesper og rundsendes til
eventuelle indsigelser til medlemmerne. Svar
afsendes inden 1. juni. 7 stemmer for
høringssvaret. 1 undlader at stemme. Stemmer
imod: Ingen

Betænkningen ligger endvidere på Kirkeministeriets hjemmeside. Høringsfristen er
fastsat til senest 1. juni 2014.
Menighedsrådet vedtog i sit møde den 10. april
2014 at udvalget, der lavede oplæg om de
forskellige modeller for strukturen, laver oplæg
og udkast til høringssvar til menighedsrådsmødet den 8. maj om betænkning 1544.
Indholdsfortegnelsen og kapitel 1 og 2 er
mangfoldiggjort og til ligger til afhentning på
sekretærens kontor.
Ole Hefsgaard, Freddy Jensen, Jesper Hanneslund og Aase Rasmussen har afholdt et
indledende møde den 24. april 2014.
Menighedsrådet bør drøfte betænkningen og
drøfte og beslutte et evt. høringssvar til
Kirkeministeriet.
56. Projekt Haver til Maver
Menighedsrådet vedtog i mødet den 10. april
2014 at bakke op om projektet, idet Ry Kirke
dog ikke kunne bidrage til projektet med
hverken arbejdskraft eller økonomi.
Jesper Hanneslund har orienteret Mølleskolen
om dette. Skolen oplyste i denne samtale, at
man havde valgt at kalde det omhandlede
arealet for ”Fjeldsteds Have”. Mølleskolen blev
orienteret om, at dette navn anvendes på den ny-

Rådet har ingen indsigelser mod navnet ”Ny
Fjeldsteds Have”
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renoverede afdeling på Ry Kirkegård.
Mølleskolen foreslår herefter, at arealet evt. kan
kaldes ”Ny Fjeldsteds Have”,
57. Kirkegårdsvandring
Aktivitetsudvalget har vedtaget at gennemføre
en kirkegårdsvandring på afdelingen ”Fjeldsteds
Have”.

Dato: 4. juni kl. 19
Indhold: rundgang på kirkegården og
billedvisning i kirken og en forfriskning –
Alternativ dato: 11. juni

Der skal fastsættes nærmere om arrangementets
gennemførelse.
58. Kirkesyn 2014
Det årlige syn af kirkebygninger og kirkegård
afholdes fredag den 9. maj 2014.
Indbydelse til deltagelse er udsendt.
59. Visionsdagen den 4. april 2014 i Stilling
med Menighedsrådet og medarbejdere
De foreviste plancher og referater fra
gruppearbejderne er udsendt af samlet af Mette
Lai og udsendt af formanden til alle deltagere
ved mail den 27. april 2014.

Mødetid kl. 9

Rådet hermed orienteret

I følgebrevet er bl.a. anført:
”Nu foreligger der et arbejde med at få sorteret
og gennemarbejdet de indkomne forslag, så de
bedst muligt peger i en og gerne samme retning
og er til gavn for såvel kirke, menighed og
ansatte i Ry sogn. Det vil menighedsrådet tage
initiativ til at arbejde videre med i den
kommende tid men henblik på at få taget
beslutninger om, hvilke konkrete tiltag det skal
udmønte sig i.”
Sagen forelægges på nuværende tidspunkt til
orientering.
60. Konfirmation 16., 17. og 18. maj 2014
Menighedsrådet skal aftale medhjælp ved
modtagelse af telegrammer m.v. ved de fem
konfirmationer 16., 17. og 18. maj 2014.

16.: Mette og Kirsten, kl. 9 - 12
17.:Freddy, kl. 10.30 – ca. 12.3o
18.:Peter, Lena kl. 9 – 12.30

61. Evt.

1.Provstiudvalgets puk-kasses forkyndelsespulje
er sat op til 300000,00 kr. Forslag til
ansøgninger til puljen sættes på som punkt til
næste menighedsrådsmøde.
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2.Referater af rådets møder vil for eftertiden
rettidigt fremstilles på hjemmesiden

Lukket punkt: Personsag
Referat:

