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Dagsorden

Referat

Fraværende

Kirsten Jørgensen og Jesper Hanneslund med
anmeldt forfald

94. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

95. Godkendelse af referat fra møder den
11. juni og 16. juli 2015
96. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

Til orientering godkendt

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

1. Kjeld Holm takker for gaven til sin
afgang – Indbydelse til
Landemodegudstjeneste 26. august kl 10
i Domkirken i Aarhus –
Landsforeningen planlægger møde om
fælles problemer i Folkekirken.
Indbydelse følger – Med baggrund i
brev fra Laura kan evaluering af og
målsætning for korarbejdet tages op
samt eventuel nedsættelse af korudvalgKirkens Forum afholder fagmesse i 25.
og 26. septemberFredericia
2. intet
3. Kordegnen fortsætter sin uddannelse.
4. Orientering
5. Præstepraktikanter er velkomne til at øve
sig i Ry Kirke
6. Økonomi: se referat af 16. juli –
Aktivitetsudvalget: Obeline udgiver cd
med religiøse tekster og kan i
forbindelse hermed låne Sognehuset på
lørdag; Næste møde 25.august – Folder
med efterårets arrangementer er på
trapperne
Godkendt

98. Økonomirapport pr. 30. juni 2015
Der foreligger udarbejdet økonomirapport for
perioden 1. januar – 30. juni 2015.
Rapporten, der vedlægges dagsordenen,
forelægges til godkendelse.

ingen
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99. Anvendelse af frie midler
Færdiggørelse af dåbsværelset har udvist et
behov for yderligere finansiering på ca. 193.000
kr.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 13. august
2015
klokken 18,30
Godkendt med beløb på 192603,89 kr

Økonomiudvalget indstiller, at Provstiudvalget
søges om, at Menighedsrådet må anvende
193.000 kr. af de frie midler til finansiering af
restudgiften i dåbsværelset.
Sagen forelægges til godkendelse.

100. 2 projekter finansieret af
Provstiudvalgets forkyndelsespulje
Menighedsrådet godkendte i mødet den 11. juni
2015, at to projekter fremsendes med ansøgning
om midler fra Forkyndelsespuljen.

Udvalgene for de to projekter kan herefter gå i
gang med planlægning af møder og realisering.
Tove aftaler nærmere med Ingrid og Karin om
eventuelle nye projekter

Bestyrelsen fremsender den 29. juni 2015
meddelelse om godkendelse af de to
ansøgninger, dog med en enkelt bemærkning
om den påtænkt udarbejdede brochure i
forbindelse med ”Velkommen til Ry sogn –
historie, kultur, natur”.
Menighedsrådet vedtog i maj-mødet, at der
stadig vil kunne komme flere projekter, jfr.
referat fra møde den 27. april 2015.
Sagen forelægges til orientering.
101. Flytning af sognegrænser
Kirkeministeriet fremsender skrivelse af 31. juli
2015 med høring i forbindelse med en af
Aakjaer Landsinspektører, Århus, indsendt
anmodning om godkendelse af ændring af
sognegrænserne mellem Ry og Dover sogn i
forbindelse med matrikulære forandringer på
ejendommen Hårbyvej 25, Skovagervej 7 og
Kirlebjerg Skovvej 2A, 8680 Ry.

Ingen bemærkninger
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Det fremgår af ansøgningen, at det pågældende
areal er ubeboet, og ministeriet finder
umiddelbart ingen hindringer for godkendelse af
grænseændringen.
Der foreligger kopi af udtalelse fra Aarhus Stift.
Stiftet har ingen bemærkninger til det
fremsendte.
Der overføres et mindre areal fra Ry til Dover
Sogn
Skrivelsen med bilag ligger på DAP.
Sagen forelægges til udtalelse.

102. Afholdelse af visionsdag for
Menighedsrådet
I mødet den 11. juni 2015 blev vedtaget, at evt.
temadag kan afholdes den 22. oktober 2015 fra
kl. 9,00 – 16,00 eller evt. lørdag eller søndag.
Temadagen er fra formandens side tænkt
gennemført med emner inden for ”Kirkens liv
og vækst”, og hvor vi forhåbentlig kan komme
ind på mange af de handlinger, emner og
aktiviteter, som vi oplever i vort virke i og
omkring kirken.
Endvidere er tænkt på, at det vil være godt at
have en person udefra til at hjælpe os igennem
dagen/processen.
Jesper og Aase har aftalt, at Jesper retter
henvendelse til en præstekollega, som i andet
Stift har medvirket ved lignende temadage.
Pågældende har oplyst, at hun meget gerne vil
deltage, med at en tirsdag er allerbedst for
hende.
Det foreslås, at menighedsrådet drøfter evt.
mulige datoer for dagen.

20. , 27. samt 22. oktober er foreslået
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103. Evt.
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Deltagelse i fælleskørsel til bispevielse. –
Frivillig lugning af kirkegårdsarealer er en
mulighed for menighedsrådsmedlemmer

