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Referat

Fraværende
ingen
54. Godkendelse af dagsorden
godkendt
55. Godkendelse af referat fra mødet den 12.
marts 2015
56. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

godkendt
1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget fremsender
i marts 2015 skrivelse vedrørende fælles
kirkekalkninger til udførelse i 2016. Der kan
henvises til bemærkninger under punkt 59.
Anlæg.
2. Århus stift fremsender meddelelse om
bispevalg 2015. Der er opstillet to kandidater:
Forstander Jens Maibom-Pedersen
Domprovst Henrik Wigh-Poulsen.
Der er medsendt en valgliste. Ni medlemmer af
menighedsrådet og to præster er på listen.
Afstemningsmateriale vil blive udsendt pr. post
til de stemmeberettigedes privatadresser den 15.
april 2015. Evt. indsigelser skal være modtaget
senest 22. april 2015.

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

2. Kirsten orienterede om manglende betaling
for et gravsted.
3. Korene afslutter sæsonen: ti. 14. april kl. 17;
to. 7. maj kl. 18; lø. 30. maj kl. 14
4. Orientering
5. 5. maj om morgenen anbefales det fra
Kirkeministeriet, at der ringes med klokkerne
kl. 8 – 8.15. Anbefales herfra i forbindelse med
en morgensamling med kaffe. 22. april kommer et musikhold fra skolen og
laver et forløb i kirken fra kl. 19 – 20
6. Stående: Forsyn afholdt i tirsdags: Kirkesyn
tirsdag d. 26. maj kl. 9
Aktivitet: 14. april arrangement om
udgravningerne i Alken Kaffe og kage.
Kommunikation: få hængepartier omkring fx
forsiden på hjemmesiden; aktiviteter kan også
bringes på facebook; digitale skilte ved
bygrænsen er anvendt i påsken og bruges igen;
arbejdet fortsætter.
Økonomiudvalget: Hvordan takler vi honorering
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af kirkemusikere ? Rådet skal have formaliseret
fremgangsmåden, også omkring takster.
Orgeludvalget: Går i gang efter
konfirmationerne.
”Bliv dus med kirken; hvorfor gør vi, som vi
58. Forkyndelsespuljen
Provstiudvalget fremsender meddelelse om, at
gør” fx ”alternative gudstjenester”,
der i 2015 er afsat en pulje på 400.000 kr.
foredragsholdere, kunstnere ; et kreativt rum og
Formålet er projekter, der fremmer forkyndelsen et undervisningsrum. Ideer tages op på næste
i sognene i Skanderborg provsti.
møde; konkrete ideer kan rundsendes pr. mail
Beløbet administreres af
forinden. Lena sender doodle ud til mulige
provstipræstebestyrelsen, og bestyrelsen
sparringspartnere.
fremhæver fire områder:
1. Teologisk voksenundervisning
2. Kirken på udebane
3. Kirken på landet
4. Fremme af salmesangen.
Bestyrelsen opfordrer samtidig til at søge om
projekter, der ligger udenfor disse områder.
Ansøgningsfristen er hhv 12. juni og 15. juni
2015, og der skal foreligge projektbeskrivelse.
Sagen forelægges til drøftelse.
Godkendt
59. Budget 2016 – 2018
Anlæg for 2016
Forslag til anlægsønsker for budget 2016 skal
indsendes til Provstiudvalget inden 15. april
2015. Økonomiudvalget har afholdt møder den
5. og 26. marts 2015 og indstiller følgende
anlæg:
Ombygning af sognehusets underetage og
møblering heraf, 250.000 kr.
Nye borde og stole til sognehusets mødelokaler
(øverste etage), 250.000 kr.
Udskiftning af udgåede træer på
skovkirkegården og skråningen, 110.000 kr.
Maling af sognehuset ind- og udvendig, 120.000
kr.
Indledende undersøgelse i forbindelse med
renovering/udskiftning af orgel, 100.000 kr.
Ensartede gravsten på kirkegården, afsnit på
Fjeldsteds Have, 100.000 kr.
Budget anlæg 2016, i alt 930.000 kr.
+
100.000 kr. til renovering af bassin
på skovkirkegården.
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75.000 til udvendig kalkning af kirke og
mandskabsbygning. Projektet indgår i det fælles
udbud, som gennemføres i 2016 af
Provstiudvalget.
I alt anlægsbudget herefter 1.105.000 kr.
Provstiudvalget kræver, at der skal foreligge en
projektbeskrivelse for anlægsønskerne. Det
foreslås, at budgetønskerne ledsages af følgende
bemærkning: ”Menighedsrådet forventer inden
afsluttende budgetsamråd, at projektbeskrivelse
foreligger på de anførte anlægsønsker.”
Sagen forelægges til beslutning.
60. Budgetforslag for 2016 – 2018
Anlæg 2017 og 2018
Forslag til anlægsønsker for 2017 – 2018 skal
indsendes til Provstiudvalget inden 15. april
2015.
Følgende anlæg vedtaget:

Godkendt

2017:
300.000 kr. til fortsættelse af orgelprojekt
2018: 2.500.000 kr. til fortsættelse af
orgelprojekt
61. Budget 2016 – Drift
Ansøgning om større driftsbudget i 2016 i f.t.
2015 skal indsendes til Provstiet inden 15. april
2015.
Økonomiudvalget indstiller, at der søges om
forhøjelse på 50.000 kr. begrundet i større
udgifter til lønninger.

Godkendt

Sagen forelægges til beslutning.
62. Evaluering af de fire særlige
gudstjenester
Menighedsrådet skal evaluere gennemførelse af
de fire særlige gudstjenester, gennemført i
efteråret 2014 og foråret 2015.

Generelt modtaget godt af menigheden. En
relativ udskiftning af menigheden på prøvedage
i forhold til daglig. - Arrangørerne oplevede
forberedelse og afvikling som interessant og
udviklende. Diskussion om højmessen, som vi
kender den, er det bærende i kirkelivet ?. Kan vi
lave alternativ gudstjeneste på højmessens plads
? I en eller anden udgave kunne sådanne
gudstjenester godt fortsætte, fx nogen gange om
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63. Frivillighedsarbejdet ved Ry Kirke
Gruppen har afholdt det første møde den 19.
marts 2015 med følgende dagsorden:
1. Orientering om status
2. Plan for og materiale i processen (plakat,
flyers, annonce, hjemmeside mv.
3. Drøftelse og stillingtagen til pkt. 2
4. Orientering om plan for forløbet, når vi
får henvendelser fra interesserede
(indbydelse til et orienteringsmøde,
tilrettelæggelse af arbejdet, inddeling i
grupper, m.v.)
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året. Ugedage og tidspunkter på dagen kan
diskuteres.
Oplægget godkendt

Gruppe foreslår herefter, at der sker
annoncering i Uge-Bladet og på hjemmesiden,
og at der sker opslag forskellige steder i byen
med indbydelse til et opstartsmøde den 28. april
2015.
64. Ry Outdoor
Lena Zweiniger har fåret en henvendelse fra Ry
Outdoor om, at der i week-enden 29.-31. maj
2015 vil blive taget initiativ til, at byens borgere
kommer ud og oplever vores natur og kultur.

Kirsten og Åse taler om kirkegården; Præsterne
om kirken. Mødetidspunk:t 11.30 ved kirken.

Menighedsrådet er blevet spurgt, om vi vil
deltage, og nogle af rådets medlemmer har
meldt sig til at forestå nogle arrangementer i og
omkring kirken.
Lena foreslår, at vi evt. kan deltage søndag den
31. maj 2015 efter højmessen med en
kirkegårdsvandring, fortælling om kirken o.lign.
Betaling efter gældende bestemmelser.
65. Udlån af lokale i sognehuset
Menighedsrådet vedtog i sit møde den 5. februar
2915 at udlåne lokale til en klub for alenemænd
under ældresagen. Menighedsrådet gav
tilladelse vederlagsfrit indtil sommer.
Klubben ønsker nu at afholde møder én gang
om måneden også fra juli – december 2015 på
nærmere bestemte dage.
Det foreslås, at Stående udvalg fastlægger
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betalingen efter gældende bestemmelser.

66. Afholdelse af fællesarrangement
Menighedsrådet skal drøfte afholdelse – i
lighed med tidligere år – af en fælles ekskursion
med deltagelse af medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer med ledsagere i
2015.

Udvalg: En medarbejder, Dorthe, Freddy
Tidspunkt: en dag i september -ikke d. 6.

67. Tilskud til ekskursion for medarbejderne
Ved personalemøde den 19.marts 2015 blev fra
medarbejderne forespurgt, om menighedsrådet
evt. vil yde et tilskud (f.eks.til forplejning) til en
påtænkt ekskursion for samtlige medarbejdere.
Der tænkes på en ekskursion i foråret afholdt
udenfor arbejdstiden.

Bevilges: 3000 kr.

68. Eventuelt

Bilag til regnskabsinstruks blev ajourført.
Medhjælp til konfirmation:
Fredag d. 1.: Ole, Mette
Lørdag d. 2.: Peter, Åse
Søndag d. 3.: Kirsten
Gudstjenesteforløb beskrives i folder af Mette
Lai.

