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8680 RY

Dagsorden

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10.
september 2015
klokken 18,30
Referat

Fraværende
105. Godkendelse af dagsorden

Lena
Godkendt

106. Godkendelse af referat fra mødet den
13. august 2015

Godkendt

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

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

1. Provstiudvalget indkalder til afsluttende
budgetsamråd den 8. september 2015 i Hørning.
2. Aarhus Stift meddeler ved skrivelse af 1.
september 2015, at Stiftet til Kirkeministeriet –
efter Provstiudvalgets indstilling med
bemærkninger – anbefaler tilladelse til den
foreslåede ændring af sognegrænsen mellem Ry
og Dover sogne, jfr. menighedsrådets punkt på
mødet 13. august 2015. Stiftet bemærker, at det
på et senere tidspunkt kan genovervejes, om
sognegrænserne har den tilsigtede virkning.
Skrivelser ligger på DAB.

1. Bispevielsen var en god oplevelse; Husk: Visionsdag 27. oktober
2. Gravsteder udtaget til fredning
undersøges
3. Intet
4. Orientering
5. Følger der kirkepersonale med ved
kirkelig handling uden gejstlig
medvirken ? Svar: nej, .
6. Stående udvalg: oplysninger om opgaver
fra kirkesynet
Aktivitetsudvalget: Program for
efterårets arrangementer færdigt. Næste
møde 5. november
IT-udvalget: Intet
Andre: Første cafeeftermiddag afholdt
med en vis succes; - Orgeludvalget har
holdt møde og vil besøge to kirkeorgler .
Alle er velkomne til at deltage i
besøgene. Kirsten udsender datoer for
besøg; - I ndbydelse til
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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10.
september 2015
klokken 18,30
diakonhøjskolens efterårsmøde d. 2.
november. Tilmelding til Kirsten

109. Revisionsprotokollat til årsregnskabet
Godkendt
for 2014
Der foreligger protokollat af 11. august 2015 fra
Brandt revision og rådgivning for regnskabet for
2014.
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Protokollater med bemærkninger og revisors
erklæringer blev udleveret til medlemmerne ved
sidste møde.
Sagen forelægges til godkendelse.
110. Tulstrup og Ry menighedsråd – Vedtægt
Godkendt
om samarbejde kirkegårde i 2015
Ry og Tulstrup menighedsråd indgik i august
2014 ved revideret vedtægt for samarbejde om
drift af kirkegårde m.v.aftale for 2015.
I h.t. § 7 skal aftale evt. forlængelse af aftalen
ske inden 30. september.
Formanden for Tulstrup Menighedsråd har
telefonisk anmodet om forlængelse af aftalen
for perioden 1. januar – 31. december 2016.
Aftale om forlængelsen kan ske ved at en
tilføjelse på nuværende vedtægt, hvor periode
og pris anføres.
Vedtægten skal offentliggøres på Århus Stifts,
Tulstrup Menighedsråds og Ry Menighedsråds
hjemmesider.
Det foreslås, at aftalen forlænges for året 2016,
og at betalingen fastlægges på samme beløb
som for 2015.
Vedtægt for 2015 vedlægges dagsordenen.
Sagen forelægges til godkendelse.
111. Lokaleudlejning sognehuset

Forlængelsen bevilges under forudsætning af
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Ældresagen ansøger på vegne af ”Mandeklub
for Alenemænd” om forlængelse af tidspunktet
for leje af lokale i sognehuset én gang om
måneden om mandagen til kl. 18,00; dvs. en
samlet tid fra kl.12 –18 denne ene mandag.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10.
september 2015
klokken 18,30
almindelig oprydning efter mødet

Sagen forelægges til beslutning.
112. Orgeludvalget
Menighedsrådet nedsatte den 5. februar 2015 et
Orgeludvalg.

Godkendt

Udvalget har haft møde den 1. september 2015.
Fra mødet foreligger forslag til kommissorium
for udvalget.
Forslaget vedlægges dagsordenen.
Sagen forelægges til godkendelse.
113. Budget 2016, anlæg og drift
Provstiudvalget meddeler ved skrivelser af 25.
august 2015, at udvalget i møde den 20. august
2015 har godkendt følgende projekter:
- Ombygning underetage sognehuset
- Møblering overetagen sognehuset
- Ind- og udvendig maling sognehuset
- Ensartede gravsten ”Fjeldsteds Have”.
I alt anlæg på 782.000 kr.

Til efterretning

Endvidere har provstiudvalget godkendt
forhøjelse af driftsrammen fra og med 2016 med
40.000 kr.
114. Evt.

Lukkede punkter:
-

Pastoralstruktur
Personale – ny løn

Intet

