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Dagsorden
Fraværende
81. Godkendelse af dagsorden
82. Godkendelse af referat fra mødet den 7.
maj 2015
83. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
84. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre
85. Økonomirapport for januar kvartal 2015.
Der foreligger økonomirapport for perioden 1.
januar – 31. marts 2015
.
Rapporten er/vil blive udsendt af kassereren.
86. Budget 2016 – Drift
Økonomiudvalget har i møder den 19. og 28.
maj 2015 behandlet udkast til driftsbudget for
2016. Budgetudkastet udviser pt. et underskud
på 91.446 kr.
Budgetudkastet, der vil blive udsendt af
kassereren, vil blive gennemgået på mødet.
Økonomiudvalget indstiller budgetudkastet til
behandling og godkendelse.
87. Forkyndelsespuljen
Menighedsrådet vedtog på sidste møde at
fremsende to ansøgninger til provstipræstebestyrelsen om økonomiske midler til
gennemførelse af to projekter:
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1. Gudstjeneste:
Formidling af Gudsforholdet/tro gennem
et kreativt udtryk.
2. Menighedsopbygning:
Velkommen til Ry – historie, kultur,
natur.
Ansøgningsfristen til puljen er den 15. juni
2015, hvorfor ansøgningerne er indsendt til
Provstipræstebestyrelsen.
Menighedsrådet vedtog på sidste møde, at der
stadig kan komme flere projekter, jfr. referat fra
mødet den 27. april 2015.
De to udarbejdede forslag - udarbejdet af to
grupper - er/vil blive udsendt til medlemmerne.
88. Organistsamarbejdet i Ry-Bladet.
Organister, kontaktpersoner og formænd i RyBladet behandlede i møde den 11. maj 2015
endeligt udkast til ”Vedtægt for organistsamarbejde” i Ry, Dover, Alling, Tulstrup,
Gl.Rye og Låsby sogne.
Det fremgår af udkastet, at formålet med
samarbejdet er:
- at sikre en bedre anvendelse af de
tilstedeværende organistressourcer
- at sikre fleksible rammer for
organisternes arbejdstilrettelæggelse
Ordningen indebærer, at organisterne skal have
udbetalt et fast flerkirketillæg, hvorefter de
vederlagsfrit afløser hinanden efter en
tilrettelagt planlægning. Det forventes, at
organisterne selv foretager denne planlægning i
overensstemmelse med de fastlagte
gudstjenester i sognene, arbejdstidsbestemmelser m.v.
Samarbejdet træder i kraft pr. 1. juli 2015, idet
Gl.Rye sogn dog først indgår i samarbejdet 1.
oktober 2015.
Vedtægten vedlægges dagsordenen.
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Formanden indstiller vedtægten til godkendelse.
89. Personalepolitik
Menighedsrådet behandlede i mødet den 5.
februar 2015 oplæg til
- Personalepolitik
- Personalehåndbog
- Beskrivelse af overordnede regler.
Ved mødet fremkom forslag til enkelte rettelser
i materialet.
Den nedsatte gruppe har nu færdiggjort arbejdet,
og materialet forelægger endeligt.
Personalepolitik og –håndbog indstilles nu af
gruppen til godkendelse.
Materialet vedlægges dagsordenen og er/vil
blive fremsendt af Mette Lai.
90. Afholdelse af temadag
Menighedsrådet har i denne periode afholdt en
temadag for Menighedsrådet alene og
efterfølgende en temadag for menighedsråd og
medarbejdere.
Formanden foreslår, at der afholdes en temadag
i september/oktober 2015, og at en dato fastlægges allerede nu.
91. Eventuelt
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