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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 11.
september 2014
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Dagsorden

Referat

Fraværende

ingen

94. Godkendelse af dagsorden

godkendt

95. Godkendelse af referat fra mødet den
14. august 2014

godkendt

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

ingen

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

1) Menighedsrådsforeningen har udsendt
forslag til ny valgform. Kan ses på deres
hjemmeside.
Cafemøder kan først etableres efter jul
grundet pladsmangel.
2) Kort redegørelse over forskellige forhold
angående kirkegård.
3) Personalemøde fungerer godt
4) Orientering om aktivitetskalender.
Undervisning i brug planlægges. Oplæg
om videre fremfærd til næste møde ved
kommunikationsudvalget.
Eventuel aflønning af
medarbejderrespræsentanten er et punkt
på næste mødes dagsorden.
Eventuel dækning af tyveri af
personalegavekassen behandles på næste
møde efter skriftlig forespørgsel.
Personalehåndbog mm. er under stadig
vedligeholdelse og udvikling.
5) Himmelbjerggudstjeneste fungerede
godt igen i år. Høstgudstjenesten bliver i
år en familiegudstjeneste 21.september.
Bladet laver i år kirkehøjskole med
Reformationen som tema.
6) Tilmeldinger til Løgumkloster-tur
modtages af Kirsten.
Orientering fra Gudstjenesteudvalget
om forberedelser til første gudstjeneste
d. 19.10.
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Vi har fået bevilges 14000 kr fra
Forkyndelsepuljen til benyttelse af infotavler

98. Ældrerådet, lån af lokaler
Formanden har givet tilladelse til, at formanden
for ældrerådet i Ry afholder et møde den 17.
november 2014 kl. 10-12 i Ry sognehus med
alle formænd for Skanderborg Kommunes
ældreråd.

Godkendt.

Forelægges til orientering.
99. Rotaract klub, ansøgning om lån/leje af
lokaler
Rotaract klub, v/ Casper Juul Pedersen,
Randersvej 34, 8680 Ry, fremsender
den 21. august 2014 forespørgsel om
mulighed for at kunne låne/leje et lokale i Ry
sognehus i en periode, indtil klubben er blevet
etableret.

Ole Hefsgård og Peter Skov erklærede sig
inhabile. Menighedsrådet henviser til
Forvaltningslovens paragraf 3 stk. 1 nr. 5
Anmodningen afvist i henhold til Vedtægt for
brug af Sognehus.

Det handler om 8-10 personer, der en gang
om måneden holder et aftenmøde af en varighed på 2-3 timer.
En folder om foreningen vedlægges.
100. Økonomioversigt pr. 30. juni 2014
Der foreligger økonomioversigt pr. 30. juni
2014.
Oversigten vil blive fremsendt
efterfølgende/udleveret ved mødet.

Godkendt

101. Budget 2015-2018
Skanderborg Provsti afholdt den 2. september
2014 afsluttende budgetsamråd i Hørning.

Til efterretning

Ved mødet blev bl.a. orienteret om:
- Det samlede ”husholdningsregnskab” for
2015 i Skanderborg Provsti
- Oversigt over den samlede ligning for
alle kirkekasser i provstiet for anlæg,
drift og afdrag for 2015
- Kirkegårdsdriften og takster
- Honorartakster
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Diverse indlæg.

For Ry sogns vedkommende er blevet godkendt
følgende budget for 2015:
Drift
Anlæg

3.383.797 kr.
420.000 kr.

Anlægsudgifterne svarer til det af
Menighedsrådet til det til provstiet indsendte
forslag, fordelt:
1. Ukrudtsbekæmper

150.000 kr.

2. Udskiftning af kampestensdiget
på 2.del af skovkirkegården 60.000 kr.
3. Udskiftning af ”golfvogn”

150.000 kr.

4. Repar.af Præsteboligens altan 60.000 kr.
Sagen forelægges til orientering.
102. Dåbsværelse
Formanden for byggeudvalget orienterer om
status for byggeriet m.v.

103. Eventuelt

Møde med arkitekt angående gulvmateriale
fredag d. 12.9. kl. 8.30.
Vi har behov for inventarinvesteringer: overslag
350000 kr. Ansøgning herom til Provstiudvalget
forberedes.
Indvielsesgudstjeneste skal forberedes og
afholdes fx i januar 2015. Invitation af provst og
biskop.
Kontaktpersonen gør opmærksom på, at de
ændrede tidspunkter for
konfirmandsundervisning, seniorkor m.m. får
betydning for rengøringspersonalets
arbejdsvilkår.

