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Dagsorden

Referat

Fraværende

Freddy Jensen med anmeldt forfald

23. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

24. Godkendelse af referat fra mødet den 9.
januar 2014

Referatet godkendes med følgende præcisering:
Pkt. 16: det handler ikke om et valg mellem
tradition og fornyelse, men diskussion om
fremtidens kirkes udtryk

25. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

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

1. Intet at meddele
2. Der er fastsat en husleje for præsteboligen
efter en vurdering af særlige sagkyndige
3. Intet at meddele

1.1 Distriktsforeningen for Odder-Skanderborg
fremsender indbydelse til debataften om
nye salmer onsdag den 26.februar 2014 kl.
19,30 i Stilling sognegård.
1.2 Aarhus Stifts Menighedsrådsforening fremsender indbydelse til forårsmøde mandag
den 3. marts 2014 kl. 19,00 på Diakonhøjskolen, Højbjerg.
1.3 Kirkefondet fremsender indbydelse til
temamøde tirsdag den 4. marts kl. 18-22 i
Helligåndskirken, Århus. Indleder er biskop
Kjeld Holm.
1.4 Landsforeningen af Menighedsråd
indbyder ved skrivelse af 4. december 2013
til deltagelse i projekt ”Mere kirke for
pengene”.
1.5 Distriktsforeningen for Odder-Skanderborg
fremsender indbydelse til generalforsamling
mandag den 17. marts 2014 i Skanderborg.
1.6 Landsforeningen af Menighedsråd
fremsender indbydelse til ”Weekend med udsigt
til menighedsrådsarbejde” 4.-6. april 2014 på
Løgumkloster Højskole.
1.7 Landsforeningen af Menighedsråd og
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FAKK m.fl. fremsender indbydelse til
Kirkegårdskonferencen 2014 i Nyborg.
2. Arbejdet med at gennemgå alle
kirkegårdsprotokoller er i gang.
3. Til udvalget omkring personalepolitikken ved
Ry kirke er valgt: organist Ingrid Bartholin,
kordegn Mette Lai og kirkegårdsleder Gry
Römhild.
4. Den nye kirkegårdsleder møder tirsdag den 4.
marts. Menighedsrådsformanden har lavet et
introduktionsmateriale. Hun inviteres også til at
overvære menighedsrådsmødet i marts.
5. Aktivitetsudvalget foreslår, at de 9 læsninger
fremført af menighedsrådsmedlemmerne
gentages 4. søndag i advent 2014.
6. Stående udvalg holder møde næste gang den
11. marts kl. 17.
Entreprenøren påbegynder reparationen af
stendiget mandag den 24. februar.
Vi afholder licitation på byggeriet den 25.
februar kl. 14. Menighedsrådets endelige
beslutning om valg af håndværekere til
byggeriet træffes på ekstraordinært, lukket
menighedsrådsmøde fredag den 28. februar kl.
15.30.
7a. Kommunikationsudvalget orienterede om
arbejdet med at finde en IT-løsning for Ry
Kirke. Der skal tages endelig stilling på
førstkommende møde. Materiale udsendes
forud.
7b. Program for fællestur til Løgumkloster 4.-5.
oktober med Gl. Rye og Dover-Alling-Tulstrup
(menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere
med ledsagere) er under udarbejdelse.

27. Vedtægter for Ry Kirkegård
Sagen er tidligere blevet indstillet godkendt fra
Stående Udvalg, men blev udsat i
Menighedsrådets møde den 9. januar 2014 på
grund af enkelte ønskede rettelser vedrørende
afdelingen ”Fjeldsteds Have”.
Der foreligger nu tilrettede vedtægter for Ry
Kirkegård. Vedtægterne skal efterfølgende
godkendes af Provstiudvalget.

Rettelse i afsnittet for type 1 og 2 s. 11-12:
”tilkøb af sommerblomster kan indgå i
legataftalen” erstatter ”der må plantes”
Rettelsen foretages og vedtægterne ekspederes
videre.
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./. Vedtægterne vedlægges dagsordenen.
28. Regnskab for 2013
Til godkendelse foreligger afsluttet regnskab for
2013.
Økonomiudvalget behandler regnskabet endeligt
i møde den 18. februar 2014 med indstilling til
Menighedsrådet.
Regnskabsmaterialet vil blive udsendt inden
mødet/udleveret mødet.
Kassereren vil på mødet gennemgå regnskabet.

29. Dåbsgudstjenester på lørdage
Menighedsrådet skal drøfte og beslutte
afholdelse af dåbsgudstjenester på lørdage.

Kassereren redegjorde for
momsfradragsberegningen, der udgør 65% i
2013.
Regnskabet blev gennemgået og viste et
underskud på årets drift på kr. 230.381,73.
Resultatet af anlæg udviser et underskud på kr.
28.817,26.
Årets underskud dækkes ind af Ry sogns frie
midler.
Egenkapitalen udgør kr. 495.219,64.
Regnskabet indeholder biregnskab med
udgifterne til renovering af den nordlige
afdeling af kirkegården for årene 2011, 2012 og
2013, i alt kr. 2.391.887,22.
Regnskabet blev godkendt.
Lena Zweiniger foreslår afstemning om
hvorvidt vi fortsat skal tilbyde dåbsgudstjenester
om lørdagen som hidtil.
Menighedsrådet foretog afstemning og vedtog
enstemmigt at fortsætte den hidtidige praksis.

30. Evt. abonnement på Kristeligt Dagblad
Menighedsrådet skal drøfte, om der evt. skal
tegnes abonnement på Kristeligt Dagblad til
Menighedsrådets medlemmer og i hvilken form.

10 menighedsrådsmedlemmer bevilges
weekendabonnement. Jespers abonnement
ændres til den digitale løsning. Dorthes
abonnement fortsætter som hidtil.

31. Forespørgsel fra en hjælpegruppe til
sygdomsramte om lån af lokale i Sognehuset
Udlånet vil være 2-3 timer én gang i kvartalet.

Punktet udgår.

32. Evt.

Det er aftalt at der skal ske en oprydning i
arkivrummet.

