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Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Lai med anmeldt forfald.

133. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

134. Godkendelse af referat fra mødet den 8.
oktober 2015 og 1. november 2015

Godkendt

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

1.1 Provstiudvalget har den 20. oktober 2015
godkendt nye kirkegårdstakster gældende fra 1.
januar 2016. taksterne ligger på DAB.
1.2 Provsten har udsendt oversigt over
Provstiudvalgsmøder i 2016, herunder datoer i
f.m. behandling af budget og regnskab.
1.3 MI-udvalget i Provstiudvalget meddeler, at
der afholdes møde i Ry den 19. november 2015
for kirkeværger og gravere/kirkegårdsledere
vedrørende information af fælles kirkekalkning i
2016.
3.1 Kirkeministeriet meddeler ved skrivelse af
30. oktober, at ministeriet har nedsat et udvalg,
der – med aflevering af analyserne inden marts
2017 - skal analysere menighedsrådsvalg.

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

1.Punktet om søen på kirkegården er udsat;
ligeledes om struktur i Rybladet.
2. Intet
3. Intet
4. Mette genvalgt som
medarbejderrepræsentant; derudover orientering
5. Folkekirkens Nødhjælp anmoder om hjælp til
indsamling på valgdagen 3. dec. Rådet har for
øjeblikket ikke fornødne ressourcer hertil.
6 Stående: 17.10 Mangelgennemgang for
byggeudvalget;
Altan til præstebolig er under forberedelse; +
rækværk til kældernedgang;- Anskaffelse af
hydraulisk hækkeklipper godkendes.;
saltspreder budgetteret til næste år, men
anskaffes nu; nyt kølesystem til kapellet
anskaffes; halvtag laves på kirkegård
Aktivitetsudvalget: Biograf på mandag 16.11;
Kierkegaardforedrag 26.11; Ni læsninger d. 20.
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137. Beretning
Ved kirkeårets udløb skal Menighedsrådet i h. t.
Menighedsrådslovens § 41, stk. 2 aflægge
beretning om rådets virksomhed i det forløbne
år og orientere om den planlagte virksomhed i
det kommende år.
Beretningen udarbejdes af medlemmerne og vil
blive givet på mødet.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. november
2015
klokken 18,30
dec..
Godkendt
Det forsøges at udarbejde et oplæg til
pressemeddelelse.

Åse Rasmussen
138. Valg af formand
I § 11 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24.
juni 2013 er anført:
Hvert år inden udløbet af formandens
funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte
medlemmer ved hemmelig afstemning formand
for det kommende år. Valget ledes af den
afgående formand.
138 a. Valg af næstformand
Efter samme lovbekendtgørelses § 11, stk.2
punkt, skal Menighedsrådet foretage valg af
næstformand for det kommende år.

Kirsten Jørgensen

139. Valg af Kirkeværge
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 1 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kirkeværge for det kommende år.

Kirsten Jørgensen

140. Valg af Kasserer
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9 stk. 2 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kasserer for det kommende år.

Peter Skov Larsen

141. Valg af Sekretær
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 4 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Sekretær for det kommende år.

Freddy Jensen

142. Valg af Kontaktperson
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 5 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kontaktperson for det kommende

Tove Zoega Bendixen

143. Valg af bygningssagkyndig
I henhold til § 9 stk. 8 i samme bekendtgørelse

Lars Foldager
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vælger en bygningssagkyndig til at deltage i de
årlige syn over kirken og kirkegården.
144. Valg af underskriftbemyndige
I h.t. § 9 stk. 9 i samme bekendtgørelse skal
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person,
der bemyndiges til sammen med formanden at
underskrive dokumenter vedrørende køb, salg
og andre dispositioner over fast ejendom og
optagelse af lån.
145. Mødedatoer i 2016
I henhold til § 22, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr.
771 af 24. juni 2013 skal Menighedsrådet træffe
beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder
i 2016 skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres
hvert kirkeår.
146. Drifts- og anlægsbudget for 2016
Der foreligger til endelig godkendelse budget
for 2016.
I budgettet skal Menighedsrådet fastlægge
målsætninger for valgperioden og
indsatsområder/visioner for aktiviteter i 2016.

Peter Skov Larsen

21. jan: 11. feb; 17. marts; 14. april; 12. maj;
9.juni; Intet møde i juli; 18. aug; 15. sep; 13.
okt; 17.nov; 8. dec;
Alle møder kl. 18.30

Det endelige budget med resultat = 0 og
tidsstemplet 09-11-2015 15:25 blev godkendt.
Budgettet er fra Provstiet bevilget en
driftsramme på kr. 3.449.054 og anlægsramme
på 782.000

Målsætninger:
1. Fortsættelse af implementering med
benyttelse af det nye dåbsværelse og
2. Fastholde kirkens godte korarbejde.
I mødet den 11. juni 2015 blev vedtaget særlige
indsatsområder:
1. Arbejde med øget kontakt og
inddragelse af menigheden i kirkelivet
og
2. Arbejde med udvikling af gudstjenester
og styrkelse af tilknytning af frivillige til
kirken.
Budgettet med foreslåede ændringer vil blive
udleveret ved mødet.
147. Revisionsprotokollat for regnskab 2014
Menighedsrådet skal behandle Provstiudvalgets

Godkendt
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bemærkninger til revisionsprotokollat for
årsregnskab 2014.
Provstiudvalget har på sit møde den 20. oktober
2015 godkendt protokollater for Ry Kirkekasse
uden bemærkninger.
148. Ungdomspræstestillingen
Provstipræstebestyrelsen foreslår, at
ungdomspræstestillingen i den nuværende form
udfases fra og med 2017.
I sin nuværende form er ungdomspræstestillingen på 60 %. 40 % af stillingen er som
præst i Voerladegård.

Alle stemmer for at stillingen udfases

I stedet for de 60 % som ungdomspræst foreslås
at bruge 10 % til varetagelse af konfirmandhold
i provstiet, og 10 % til hjælp eller afløsning af
præster, der afvikler projekter inden for
forkyndelsespuljen, i alt 20 %.
Udfasningen skal behandles af alle
menighedsråd i Provstiet, og når alle stemmer
foreligger skal der være for udfasningen være
2/3 flertal vægtet efter menighedsrådenes
størrelse.
Bestyrelsens notat af november 2015
vedlægges.
Vi deltager gerne d. 15.juni.
149. Kirkestafetten 2016
Gruppen for ”Kirkestafetten 2016” meddeler, at
Ry Kirke er med i gruppen af de 9 kirker i
Skanderborg Provsti, der er udpeget til at
deltage i Stafetten i 2016, planlagt her til onsdag
den15. juni 2016, kl. 19,00 – ca. 20,00.
Fælles folder og plakat udarbejdes til brug for
offentliggørelse og til kirkens hjemmeside.
Gruppen skal inden 13. januar 2016 have tilsagn
fra os, om datoen passer Menighedsrådet.
Oversigt over stafetten i 2016 vedlægges.
150. Indbydelse til stedfortrædere til
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sammenkomst
Det foreslås, at stedfortræderne – i lighed med
tidligere år – indbydes til en sammenkomst med
Menighedsrådet den 10. december 2015.

Menighedsrådsmøde
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2015
klokken 18,30
Stedfortræderne inviteres til mødet og opfordres
bl.a. til medvirken i overvejelser om kommende
sognegrænser. Lena forbereder quiz til
middagen.

Evt. emner til aftenen skal drøftes.
151. Eventuelt

Lukkede punkter:
Ansættelse af kirkesanger
MRs visionsdag 27. oktober 2015

Frivillig gruppe opfordres til at lave plan for
deltagelse i kirkekaffe

