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Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel Nielsen

12. Godkendelse af dagsorden

Punkt 19 udsat; Godkendt

13. Godkendelse af referat fra mødet den 12.
december 2013

Numrene i dagordenen burde have begyndt med
nr.1 (nyt kirkeår). Punkterne bør rettes til 1-11.Godkendt

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

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

1.Provsten har fremsendt sin jule- og
nytårshilsen. Brevet ligger på nettet. –
Informationsmøde om udarbejdelse af digitale
kirkegårdskort 30. jan.- Temaaften om
mødeledelse og strategi 22. jan. – Oplysning om
aflysning af lokalplan nr. 1003: Posthusgrunden
i Ry.

3.Tak for god julefrokost og jul
5. Fungerer godt med 5 julegudstjenester (én
ekstra). Også gudstjenesten nytårsaftensdag
fungerede godt. - Hegn er kommet op omkring
præstegården. – Det debatteres på landsbasis og
i menighedsrådet, om
konfirmandundervisningen skal lægges i
skoletiden eller udenfor. Overvejelser om rådet
skal tage initiativer desangående.
6. Aktivitetsudvalg: Ni læsninger fungerede
godt med rådsmedlemmer som oplæsere og fint
Knudsøkor.
Stående udvalg: a) Stendiget ved
skovkirkegården er ved at falde sammen. Ca.
40000 kr + moms som maksimalt overslag for
reparation. Arbejdet iværksættes muligvis
straks under forudsætning af økonimiudvalgets
godkendelse . b) Ansøgning om midler til
opsætning af hjertestarter indsendes. c) ?
Nummerskilte til afdeling AB Fjeldsteds have
anskaffes. Udgift ca. 6000,00 kr
Kirsten Jørgensen: ideer til indhold i
aktivitetsdag sammen med de øvrige
menighedsråd og medarbejdere i Rybladet .
søges.
Peter Skov: Af hvem og hvornår slettes mails i
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Ry Sogns postkasse på IT- skrivebordet ?.
Jesper Hanneslund sørger for en afklaring og
løsning af problemet. –

16. Opfølgning på afholdt Visionsdag den 11.
oktober 2013
Fra mødet er tidligere udsendt stikord fra dagen
fra drøftelserne i de tre nedsatte grupper om
emnerne:
- Gudstjenesteliv
- Kommunikation
- Personalepolitik.
Der foreligger nu udarbejdede, samlede
skematiske oversigter af 5. januar 2014 med
emnerne:
1. Gudstjenesteliv og alternative
gudstjenester samt
notater af 5. januar 2014 vedrørende:
2. Kommunikation
3. Personalepolitik.
De skematiske oversigter samt de to notater
vedlægges dagsordenen som bilag til drøftelse
og til brug i Menighedsrådet i det videre
arbejde.
På Stående Udvalgs møde den 7. januar 2014 er
optaget emnet ”Personalepolitik” til drøftelse og
til evt. nedsættelse af en arbejdsgruppe.
Oversigt over fremlagte ønsker og interesser fra
de enkelte Menighedsrådsmedlemmer fra
visionsdagen vil blive udleveret ved mødet.

1) Gudstjenesteliv: se vedlagte bilag
Diskussion om forholdet mellem tradition og
fornyelse .
”Den ny Aftale” anvendes i en vis udstrækning.
Ingen konkrete ændringer blev vedtaget. Dog
overvejelse om:
1) Byder menighedsrådet velkommen ? Nej
2) Moderne musik ? Nye salmer uden for
salmebogen ?
3) Kirkekaffe efter gudstjenesten ?
4) Stå op til første salme ved gudstjenesten
? Anbefales
5) Fornyelse af bønner ? fx af indgangs- og
udgangsbønner. Lissners bønner og
kollekter kan eventuelt anvendes.
Forslag: Udarbejdelse af konkret forslag
til fornyet liturgi til afprøvning et stykke
tid (fx 4 gudstjenester) fx i oktober
måned. Udvalg: Lena, Tove, Mette Obel
og Freddy
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17. Inspirationsmøde for Menighedsrådet og
hele personalet
Menighedsrådet vedtog den 14. november 2013
at afholde et inspirationsmøde den 21. marts
2014 fra kl. 9,00 – 15,00.
Menighedsrådet skal drøfte gennemførelse af
mødet:
- Hvor skal mødet afholdes
(internt/eksternt)?
- Hvordan skal mødet afvikles
(oplæg/gruppearbejde/plenum)?
- Evt. inddragelse af konsulent med
henblik på inspiration til oplæg for
gennemførelse og som mødeleder ?
- Evt. nedsættelse af et udvalg til praktisk
gennemførelse af dagen ?
- Andet ?
18. Kalendersystem og Hjemmeside
Kommunikationsudvalget har i december 2013
afholdt et møde, hvor der bl.a blev drøftet
hvilket kalendersystem og hjemmesideløsning,
der var bedst egnet for Ry Kirke.
Udvalget har set på et system, og udvalget
afholder et nyt møde den 7. januar 2014.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. januar
2014
klokken 18,30
Fredag d. 4. april er ændret mødedag i stedet for
d. 21.3. Forslag om:
Leje af lokale andetsteds fx i Stilling +
ansættelse af konsulent til effektuering af
intentionerne med mødet. Planlægningsudvalg:
Tove, Åse og Jesper.
Arbejdsgruppe om personalepolitik: Tove,
Mette Obel og Ole + 3 personalemedlemmer,
som Mette Lai sørger for valg af.

Beslutningspunkt udskudt til næste møde.

Kommunikationsudvalget ønsker følgende
beslutningspunkt på dagsorden
”Beslutningspunkt: Valg af
kalendesystem / hjemmeside.
Kommunikationsudvalget præsenterer
den løsning, de anbefaler.”

19. Vedtægter for kirkegården
Der foreligger oplæg til vedtægter for Ry
Kirkegård inkl. afdeling AB Fjeldsteds Have.
Vedtægterne er tidligere godkendt af
Menighedsrådet, men formanden har ønsket at
gennemgå oplægget endnu en gang i forhold til
netop den renoverede afdeling AB.
Godkendelse af vedtægterne er på dagsordenen
til Stående Udvalgs møde den 7. januar 2014,
hvorfra indstilling vil blive udarbejdet og
fremlagt.

Punktet udskudt
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De tidligere godkendte vedtægter vedlægges
dagsordenen/udsendes efterfølgende, og der
vedlægges samtidig et notat, der indeholder
forslag til enkelte ændringer i f.t. tidligere på
afdeling AB.
Vedtægter skal efterfølgende indsendes til
godkendelse hos Provstiudvalget.
20. Eventuelt

Folkekirkens Nødhjælp indsamlingsdag: Dorte
er indsamlingsleder. Åse, Tove, Peter, Lena og
Verner er behjælpelige.
Ruteudarbejdelse skal revideres af ??? - Tak fra
Nabil for julegave; Forespørgsel om
abonnement på Kristeligt Dagblad. Udskydes til
senere.
Næste møde tirsdag d. 18.2. kl. 18.00 i stedet
for d. 13.2.

Lukket punkt:
Valg af entreprenører, P-pladser vedrørende dåbsværelset

