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Dagsorden

Referat

Fraværende
104. Godkendelse af dagsorden

Ole Hefsgård, Dorthe Larsen
Godkendt

105. Godkendelse af referat fra mødet den
11. september 2014

Godkendt

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

1..Skrivelse af 6. okt.: ”Menighedsråd på jeres
måde”

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

107.
1. Ved sidste Menighedsrådsmøde blev oplyst,
at der i dåbsværelsets økonomi manglede
350.000 kr. Provstiudvalget har ved skrivelse af
26. marts 2014 bevilget dette beløb.
2. Omstændighederne omkring byggeriet er
gode
3. Intet at melde
4.Information om løbende personaleforretninger
5. ”Dråber af lys” gik godt. –Skolen laver optog
i forbindelse med julegudstjeneste 19. dec. kl.
8.00
6. Stående: Forhandlinger med Dover og
Tulstrup angående brug af personale.Overvejelser om pasningsniveau på kirkegård. Lysekroner er renoveret – Indhentning af tilbud
på køkkenmateriale .- Tidsplan for byggeri
følges - Planlægning af indvielsesgudstjeneste:
dato 25. januar 2015 kl. 10; Bispen og provsten
inviteres allerede nu; Åse inviterer;
Byggeudvalgsmøde 28.10. kl. 16
Aktivitetsudvalg: Endnu ingen film på
programmet, men til forestilling 18. november
har vi en. – 3. november kl. 19 er der
efterårsmøde i Menighedsrådsforeningen for
Århus Stift; tilmelding til Jesper. –
Kommunikationsudvalget: Kirkeweb 3 etaper:
1) Hjemmesiden; 2 ) Medarbejderne; 3)
Menighedsrådet - undervisning i brug aftales
individuelt med Mette Lai og Lena
Kirkeværge: arbejdet omkring tilknytning af
frivillige fortsætter
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108. ”Menighedsråd på jeres måde”
Styregruppen for ”Menighedsråd på jeres måde”
v/Kirkeministeriet fremsender ved skrivelse af
15. september 2014 opfordring til at deltage i et
initiativ, som skal afdække mulighederne for at
lette menighedsrådenes arbejde med:
-

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. oktober
2014
klokken 18.00
Åse og Lena deltager i Inspirationsdagen 27.
nov. Alle medlemmer af rådet opfordres til, hvis
man har gode ideer, da at skrive ind på den
anførte hjemmeside

Økonomi, budget og regnskab
Personale, løn, arbejdsmiljø
Øvrig administration
Kommunikation.

Ministeriet anfører, at mange menighedsråd
giver udtryk for, at disse opgaver kræver megen
tid og opmærksomhed, som derved går fra det
øvrige kirkelige arbejde.
Ministeriet ønsker at skabe oversigt over, hvad
man gør i dag og efterspørger gode ideer til
løsninger for at kunne få hjælp til opgaverne.
Herudover afholdes en inspirationsdag om
emnerne den 27. november 2014 i Middelfart
for 100-120 deltagere.
Skrivelsen vedlægges dagsordenen.
109. Honorering af personalerepræsentant
ved møder
Efter overenskomsterne er det alene
medarbejdere fra kirkegården, der modtager
kompensation for deltagelse i menighedsrådsmøder som personalerepræsentant.

Vedtaget fra 1. oktober 2014

Ved personalemødet den 11. september 2014
ønskede medarbejderne at få generel honoreing
for arbejdet drøftet på menighedsrådets næste
møde.
110. Ansøgning om tilskud
I forbindelse med indbrud i sognehuset to gange
har medarbejderne mistet hhv. 2.000 kr. og
1.600 kr. fra deres gavekasse. Der er ingen
forsikring, der dækker tabet.
Medarbejderne vil fremover anvende bankkonto
til gavekassen.

Beløbet bevilges og indbetales på konto i
COOP-bank
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Medarbejderne ansøger Menighedsrådet om
erstatning af beløbet 3.600 kr..
111. Økonomirapport pr. 30. september
2014
Der foreligger økonomioversigt for perioden 1.
januar – 30. september 2014.

Fremlagt med et overskud på ca. 100.000 kr.
Økonomiudvalgsmøde torsdag d. 16.10. kl. 9
med henblik på planlægning økonomiske
dispositioner af sidste kvartal.

Rapporten udsendes efterfølgende/udleveres ved
mødet.
112. Evt.
113-115 lukkede punkter
Opfordring fra Odder-Skanderborg Provsti
Forslag fra organisation om løntillæg til
medarbejder
Forslag om arbejdstilrettelæggelse for
medarbejder
116. Revisionsprotokollat til årsregnskabet
for 2013
Revisionsfirmaet Brandt, Århus, fremsender
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for
2013.
Protokollatet indeholder:
- Resultater og godkendelsesdatoer
- Bemærkninger vedr.
regnskabsmæssige forhold
- Redegørelse for den udførte revision
- Afslutning.
Herudover fremgår Den uafhængige revisors
erklæringer til Menighedsrådet for Ry
kirkekasse.
Det fremgår, at den udførte revision ikke har
givet anledning til bemærkninger.
Protokollatet vil blive udleveret ved mødet.

Godkendt med applaus

