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Dagsorden

Referat

Fraværende

Ole Hefsgaard med anmeldt forfald

117. Godkendelse af dagsorden
118. Godkendelse af referat fra mødet den
10. september 2015
119. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

Godkendt
Godkendt

119.
1.1 Provstiudvalget har i møde den 10.
september 2015 godkendt menighedsrådets
synsudskrift for Ry kirke og Ry kirkegård samt
Ry Præstebolig under forudsætning af, at der er
økonomisk dækning.
3.1 Kirkeministeriet anmoder 22. september
2015 om, at menighedsrådet deltager i en
spørgeskemaundersøgelse. Kirkeministeriet har
fået mulighed for at deltage i et projekt om tillid
og samarbejde, som samarbejdets parter har
afsat midler til. Ry kirke er blevet udvalgt til
som bruger at deltage i undersøgelsen.
3.2. Kirkeministeren har meldt ud, at der ikke
kommer ændringer i valgreglerne til det
kommende menighedsrådsvalg i 2016.
Både kirkeministeriet og Landsforeningen
opfordrer til offentlige opstillingsmøder på en
fælles dato over hele landet.
3.3 Kirkeministeriet fremsender i september
2015 rapport under titlen ” Menighedsråd på
jeres måde”.
Lena, Jesper og Aase deltog i efteråret 2014 i en
konference i Middelfart om samme emne, og fra
denne konference foreligger nu en rapport med
en række løsningsforslag indenfor områderne:
- Økonomi, budget og regnskab
- Personale, løn, arbejdsmiljø
- Øvrig administration
- Kommunikation.
Rapporten er udsendt i et eksemplar på papir, og
ligger i øvrigt på DAB.
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3.4 Den 10. september 2015 har
Folkekirkens IT overtaget support for
Den Digitale Arbejdsplads. Tlf
70202595
3.5 Provstiudvalget fremsender driftsramme
for 2016 på 3449054 kr. og ligning på
4231054 kr. Anlægsramme 782000 kr.

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

121. Økonomirapport pr. 30. september 2015
Der foreligger udarbejdet økonomirapport for
perioden 1. januar – 30. september 2015.

120.
1.1. Kirkefondet indbyder til en festlig
inspirationsaften om ”Kirken i morgen” tirsdag
den 17. november 2015 kl. 17-21,30 i
Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Århus
V. Tilmelding til Åse inden 2 november.
1.2 Folkekirkeinfo indkalder til
generalforsamling torsdag den 8. oktober 2015
kl. 19,30 i Ellevang kirke, Risskov. Alle er
velkomne. Aftenens taler er biskop Henrik
Wigh-Poulsen, der vil sætte nogle ord på
mediebilledet i dag og på folkekirkens
kommunikation.
2. Intet
3. Ingen bemærkninger
4. Kirkesangeren opsiger sin stilling pr. 31.12
2015.
5. Intet
6.Stående udvalg: Se senere punkter + se referat
fra Stående Udvalgs sidste møde
Informationsudvalg: Forslag om kirkeside i
Ugeavisen:
Kirsten: Tilmeldingd. 26. oktober til Peter
Callesen , 2. nov. kl. 19 på Diakonhøjskolen i
Århus. Fælles kørsel.

Godkendt

Rapporten, udsendes efterfølgende/udleveres
ved mødet og forelægges til godkendelse.
122. Visionsdag
Menighedsrådet har vedtaget at afholde en
visionsdag den 27. oktober 2015.

Mål: At drøfte forestillinger, idealer og visioner
i fred og ro med henblik på at finde frem til
mulige fælles idealer
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Arrangementet afholdes for Menighedsrådet i
Ry sognehus kl. 9,00 – ca. 15,00.
Programmet er planlagt som en ”Visionsdag”,
hvor vi drøfter visioner og værdier, og dagen
ledes af sognepræst Tine Illum, Sdr. Bjert. Tine
har gennemført adskillige lignende temadage
for menighedsråd i bl.a. Haderslev Stift.
123. IT-system til Varmestyring i kirken
I forbindelse med etablering af dåbsværelset har
det vist sig, at der er problemer med
opvarmning af bl.a. kirkemusikernes kontor,
hvor varmen reguleres sammen med
opvarmning i kirken.
Stående udvalg har arbejdet med at få løst
problemet, og formanden for stående udvalg har
aftalt nærmere med byggeriets VVSentreprenør.
Det har længe været en for lav fugtighed i
kirken, hvilket har forvoldt skade på især
træværket i kirken, f.eks. alterpartiet og
prædikestolen.
Problemet skal løses ved at sænke temperaturen
i kirken så mange timer som muligt mellem
kirkens handlinger.
Bent og Jesper har undersøgt mulighederne for
løsning af problemerne, og de foreslår, at
menighedsrådet indkøber et IT-kalendersystem
fra fa. Brandsoft til styring af kirkens varme og
fugtighed. Herudover kan systemet styre lys,
låse og klokker i kirken.
Anskaffelser af systemet koster ca. 13.000 kr.
og en installationsudgift på 6.000 kr.
Kalendersystemet koster et årligt abonnement
på 1.650 kr.
Stående udvalg indstiller, at systemet
styringsmodulet til varme og fugtighed
erhverves nu og således, at der senere kan
påkobles et låsesystem og styring af lyset m.v. i
kirken.

Systemet installeres. Anlægsudgift ca. 25000 kr
Derudover iværksættes installation af
kalenderstyring af lås i hoveddør og styring af
udvendigt lys ved kirken.
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Ved etablering af dette system sikres, at der er
varme i dåbsværelset og i orgelrummet, selv om
der ikke er varme i kirken.
Beskrivelse og notat vedlægges dagsordenen.
Sagen forelægges til beslutning.
124. IT-system til udskrivning af årlige
regninger m.v. via e-boks på kirkegården
Kirkegårdslederen foreslår, at der indkøbes et
modul til systemet Brandsoft til administration
af udskrivning, forsendelse og kontrol af de
årlige opkrævninger, der hvert år i oktober/
november måned udsendes i forbindelse med
opkrævning af betaling for årets vedligeholdelse
m.v. af de gravsteder, hvor kirkegårdens
medarbejdere passer gravstederne.

Etablering af systemet vedtaget

Systemet indebærer, at kirken skriver direkte i
modtagernes e-boks og det skønnes, at der kan
opnås en besparelse både til porto og til
håndtering af forsendelsen.
Økonomiberegninger vil blive eftersendt/
udleveret ved mødet.
Sagen forelægges til beslutning.
125. Gravsten til udlejning på afdeling
”Fjeldsteds Have”
Stående udvalg har nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Tove Bendixen, Kirsten, Mette
Obel og Gry. Gruppe skal fremsætte forslag til
etablering og drift med de tidligere omtalte
ensartede sten med navneplade på et særligt
område.
Der er i budgettet for 2016 afsat økonomi til
projektet.
Gruppen vil invitere stenhugger Pilip, Horsens,
til et besøg. Øvrige medlemmer af
Menighedsrådet er velkomne til at deltage i
dette møde.

Til efterretning
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Sagen forelægges til orientering.
126. Fredede gravminder
Skanderborg museum meddelte den 27. april
1998, at man blandt de drøftede muligheder for
42 registrerede gravminder havde udvalgt 12
gravminder/-steder, som kunne betegnes som
bevaringsværdrige. Menighedsrådet besluttede
den 16. juni 1998 at følge Skanderborg
Museums forslag.

Statusorientering.

Efterfølgende blev fremsendt skrivelse til
indehaverne af de berørte gravsteder med tilbud
om, at kirken ren- og vedligeholder gravstedet,
når fredningsperioden udløber.
Gravstedsejerne skulle herefter – på ligelydende
skrivelse - bekræfte, om de ønskede, at
gravstedet – efter fredningsperiodens udløb skulle overgå som bevaringsværdigt gravminde.
Enkelte gravsteder vil kræve en væsentlig
renoveringsudgift.
Kirkeværgen vil orientere om status for
fredningerne m.v.
127. Ombygning af sognehusets underetage i
2016 med indretning af mødelokale i tidligere
arkiv
Stående udvalg har vedtaget, at byggeudvalget
fra dåbsværelset (Jesper, Dorthe, Bent, Ole og
Aase) fortsætter som byggeudvalg for
ombygningen af underetagen i sognehuset.
Udvalget indstiller, at Mette Lai indgår i
byggeudvalget.
Stående udvalg vurderer, at det nuværende
køkkens faciliteter i sognehuset skal vurderes,
og at Tove Broberg, Tove Bendixen og Bent
skal drøfte fremtidige ønsker til bruget samt
APV-krav.
128. Nye stole og borde i sognehusets øverste
etage

Besluttet
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Tove Broberg; Dorte; Jesper, Bent udgør
udvalget

Stående udvalg foreslår, at der nedsættes en
arbejdsgruppe til at forestå vurdering af
markedet og komme med forslag til, hvilke
møbler, vi skal anskaffe.
129. Renovering af søen på Skovkirkegården
Stående udvalg gennemgik i mødet den 29.
september 2015 de nuværende problemer og
udfordringer, som vi har med søen på
Skovkirkegården. Driftsudgifterne til
vedligeholdelse af bassinet skønnes at være for
store.

Forslag fra rådsmedlemmer ønskes.
Henvendelse til Bent. Overvejelserne indgår i
næste rådsmøde, hvor punktet genoptages til
mulig beslutning.

Vi har fået et tilbud på renovering af bassinet,
men dette skønnes at være for stort.
Når stenhuggeren fra Horsens kommer på besøg
(jfr. pkt. 125) kan vi drøfte evt. løsningsmuligheder med ham.
Menighedsrådet skal drøfte de forskellige
løsningsmuligheder.
130. Evt.

1. Knudsøkoret kan låne kirken i foråret 2016.
2. Ni læsninger: Mette Lai går ind i stedet for
Bent. Øvedag: onsdag d. 16. december kl. 16.30
i kirken. Lena byder som sædvanlig
velkommen til læsningerne.
3. Cafeeftermiddage er kommet godt fra start
med 72 deltagere første gang.
4. Næste møde bruges bl. A. til valg af poster i
rådet. Stedfortrædere skal indkaldes i tilfælde af
forfald

