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Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel

26. Godkendelse af dagsorden

1) Godkendelse af revisionsprotokollat
2) 2 udsendte tillægspunkter
Godkendt

27. Godkendelse af referat fra mødet den
8. januar 2015
28. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

28.2.1 Århus Stift fremsender skrivelse af 12.
januar 2015 om udskrevet bispevalg i Århus
Stift. Den nye biskop skal tiltræde pr. 1.
september 2015.
Fristen for anmeldelse af kandidater er tirsdag
den 17. marts 2015 kl. 15,00, og valgmateriale
til 1. valgrunde udsendes til de
stemmeberettigede onsdag den 15. april 2015
med frist for indsendelse onsdag den 6. maj
2015.
Datoer for evt. 2 valgrunde er anført i
skrivelsen.
Skrivelsen ligger på DAB.
2.2 Århus Stift fremsender ved skrivelse af 19.
januar 2015 meddelelse om udarbejdelse af
valglister over de stemmeberettigede til
bispevalget i stiftet. Der vil blive foretaget et
træk over menighedsrådets sammensætning i
Kirkeministeriets Informations System,
Menighedsrådenes formænd skal – i givet fald inden 17. februar 2015 indsende orientering om
evt. ændringer i Menighedsrådet til stiftsadministrationen.

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

29. 1. Århus Stifts Menighedsrådsforening
fremsender indbydelse til forårsmøde i
foreningen mandag den 2. marts 2015 kl. 19,00
på Diakonhøjskolen, Højbjerg. Tilmeldings- og
betalingsfrist er den 23. februar 2015.
Programmet ligger på DAB. Jesper tilmelder
interesserede. – meddelelse om valg af
valgbestyrelse til bispevalg: Se DAB.-

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 5. februar
2015
klokken 18,30
Generalforsamling i Odder-Skanderborg
Distriktsforening d. 17. marts; foredragsholder
er bispekandidat Jens Maibom;- Reception i
Hørning Sognegaard to. 5. marts kl. 16-18 i
anledning af sekretærskifte.
29.2 Anmodning om flytning af urne og sten til
Fjeldsteds Have imødekommet. – Udarbejdelse
af regler for anvendelse af dåbsværelse
påbegyndes i Stående Udvalgs regi. Frimærkeklubben anmodes om at rengøre
ordentligt efter sig; overvejelser i udvalg ? om
mulig fremtidig ændring af indhold i
lejekontrakter
29.3 Intet
29.4. Orientering
29.5. Intet, Dog: orientering om vilkår for
konfirmandundervisning. Der er udfordringer,
men ingen problemer
29.6. Stående Udvalg: Orientering om møde
med Gry; dåbsværelse er ved at være færdigtder mangler bl.a. fjernsyn, højttalere m.m.
Aktivitetsudvalg: Intet
Kommunikationsudvalg:
Overvejelser over samt udarbejdelse af
huskeregler i forbindelse med arrangementer udkast udleveret til rådsmedlemmerne ;
Menighedsrådsforeningens hjemmesider kan
benyttes med udbytte: Koder til forskellige
indholdsområder kan udleveres af Åse til
relevante medarbejdere og kirketilknyttede.
29.7: Intet

30. Debatmøder i forbindelse med bispevalg
Fra de syv distriksforeninger af menighedsråd i
Århus Stift er der modtaget indbydelse til
debatmøder i foråret 2015 med de opstillede
kandidater til bispevalget:
23. marts: Gjern Fritids- og Kulturcenter
25. marts: Rønde Højskole
26. marts: Assentoft Hallen, Randers
14. april: Århus Efterskole, Højbjerg
15. april: Skanderborg Kulturcenter
Herudover er modtaget indbydelse til møde den
3.februar i Tyrsted sognegård (alene med

Til efterretning
Møde om bispekandidater med deltagelse af
forskellige foredragsholdere ti. 3. marts kl. 1822 i Helligåndskirken , Torpevænget 1, 8210
Århus;
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Henrik Wigh-Poulsen)
Alle møder begynder kl. 19,30.
31. Møder med bispekandidaterne
Skal vi i Menighedsrådet evt. formulere
spørgsmål til de opstillede bispekandidater (fra
det enkelte medlem/fælles for menighedsrådet)
?

De enkelte rådsmedlemmer udarbejder
spørgsmål til de to kandidater, som sendes til
Jesper inden 11. februar

Spørgsmålene vil evt. kunne sendes til
kandidaterne eller stilles ved de planlagte
møder,
32. Udlån af lokale i sognehuset
Formand for Ældre Sagen, Else Midtiby,
ansøger på vegne af en planlagt mandeklub for
alenemænd (+60) om lån af lokale i
sognehuset.

I udgangspunktet er vi positive over for
henvendelsen; tilladelsen gælder til sommer,
hvor vi tager betingelserne for lejemål op igen
herunder mulig udlejningsbetaling

Gruppen har planlagt at mødes én gang om
ugen. Initiativtagerne har ikke lagt sig fast på
aktiviteter, idet det vil afhænge af de
fremmødte. Gruppen vil gerne benytte
sognehuset hver anden uge, og gerne om
mandagen fra kl. 12,00, men en anden ugedag
kan også anvendes.
Gruppen har udarbejdet oplæg til pjece.
33. Personalepolitik og –håndbog
Den nedsatte gruppe for personalepolitik har
udarbejdet et – næsten færdigt - oplæg til
- Personalepolitik
- Personalehåndbog
- Beskrivelse af overordnede regler.
Materialet skal forelægges ved et fælles møde
for Menighedsrådet og medarbejderne den 6.
marts 2015 kl. 9,00 – ca. 12,00.
Oplægget forelægges menighedsrådet til
gennemgang og drøftelse.
Materialet er udsendt/vil blive udsendt fra
kirkekontoret.

Forslag til ændringer sendes til udvalget ved
Mette Lai inden d. 16. februar; det samlede
forslag drøftes d. 6.marts og vedtages på et
kommende møde.
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34. Overvejelser om evt. dublering af visse
poster i menighedsrådet
Ved mødet 8. januar 2015 blev foreslået, at
menighedsrådet skal overveje mulig dublering
omkring de særlige poster i rådet.
35. Overvejelser vedrørende sognehuset
Ved mødet den 8. januar 2015 blev vedtaget, at
menighedsrådet til næste møde skal overveje
pladsforhold og indretning af nuværende
sognehus.

36. Kirkens orgel
Skal der nedsættes en orgelgruppe til at vurdere
evt. anskaffelse af et andet orgel samt undersøge
mulighederne herfor?
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Umiddelbart skønner rådet , at der for
nærværende ikke er mulighed for dublering.
Stående Udvalg er en god læringsplatform i
forhold til mange forskellige opgaver. Der kan
oprettes en følordning i forhold til at fungere
som kontaktperson.
Med udgangspunkt i overvejelser om Ry-bladets
lokalemæssige udvikling skønner rådet, at det
på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt
at investere i større lokaleforandringer. Vi
ansætter en arkitekt til at undersøge
mulighederne for en mere hensigtsmæssig
anvendelse af eksisterende lokaler.
Kirsten, Freddy og Ingrid er i udvalget; Åse er
tilknyttet gruppen

Hvis en orgelgruppe nedsættes foreslås, at
menighedsrådet udarbejder og godkender et
kommissorium m.v. for gruppen.
37. Evt.

Lukkede punkter:
Normering på kirkegården
Organistsamarbejdet i Ry-Bladet

intet

