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Dagsorden

Referat

Fraværende

Freddy Jensen med anmeldt forfald.

68. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

69. Godkendelse af referat fra mødet den 12.
maj 2016

Referatet blev godkendt.

70. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

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

1. Provstiet har ved skrivelse af 5. juni 2016
meddelt, at provstiet er blevet bedt om til
menighedsrådene at videregive oplysninger om
visse frister i forbindelse præsteansættelser.
2. Intet fra stiftet
3. Den 7. juni har menighedsrådet modtaget
pjecen ”Menighedsråd på jeres måde”
1. Tak for indsatsen ved ”kirkestafetten” den
8.6., med ca. 150 deltagere. Arrangementet
var en succes.
2. intet
3. intet
4. Orientering.
5. ”Velkommen til Ry-tur” den 7. september
kl. 17-21. Menighedsråd og medarbejdere
vil få opgaver til arrangementet.
6. Kirkesyn blev foretaget den 3. juni, se
protokol.
7. a. Ombygningen i kælderetagen er i gang.
Arbejdet med nye møbler til sognehuset
skal videreføres.
b. Kommunikation: de sidste detaljer
omkring en fælles kirkeside i Ry Ugeavis skal på plads.
c. Orgeludvalg: ekskursion til
Helligåndskirken den 14.6., og til
Dybkjær den 28.6.
d. Philips stenhuggeri kommer den 10.6.
kl. 10 for at behandle og diskutere
projektet med stelerne
e. Gudstjenesteudvalget arbejder.
Kirkesangeren har holdt
informationsmøde om korarbejdet.
f. Økonomiudvalget har holdt møde vedr.
budget 2017.
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g. Udvalget for åben kirke arbejder.

72. Reformationsjubilæet 2017
Provstiet videresender nyhedsbrev fra stiftets
udvalg om reformationsjubilæet i 2017.

Taget til efterretning.

Nyhedsbrevet vedlægges dagsordenen.
73. Årsbudget 2017
Der foreligger forslag til driftsbudget for 2017.
Økonomiudvalget holder møde den 7. juni
2016, og indstilling herfra om budget 2017 vil
foreligge ved mødet.

Budget af 09-06-2016 kl. 16.50 blev godkendt.

Budgetforslaget vil blive udsendt
efterfølgende/udleveret ved mødet.
74. Fremtidig sognestruktur i Ry-Bladet
Provsten fremsender den 2. juni 2016
meddelelse om, at der – ud fra de indsendte
tilbagemeldinger fra sognene i bladet – er brug
for yderligere lokale samtaler til afklaring.
Provsten indbyder herefter til møde i Ry
sognehus 16. juni 2016 kl. 16,30 med deltagelse
af formændene for menighedsrådene suppleret
med præsterepræsentanter for området.

Udtalelserne tages til efterretning.
Ry menighedsråd indstiller, at biskoppen
inddrages senere i processen.
Jesper og Aase deltager i mødet den 16.6.

Provsten vil gerne på mødet bl.a. have vurderet,
hvornår tiden er moden til en drøftelse med
biskoppen.
Provsten har modtaget udtalelser fra Låsby,
Dover, Ry, Voerladegård, Tulstrup og Alling
sogne.
Udtalelserne – med undtagelse af Ry-notatet –
vedlægges dagsordenen.
75. Valg til menighedsrådet
Kirkeministeriet har anbefalet, at alle
menighedsråd afholder orientering- og
opstillingsmøde til det kommende
menighedsrådsvalg tirsdag den 13. september
2016.
Odder-Skanderborg Distriksforening har
fremsendt indbydelse til valgkursus torsdag den

Valgudvalgets formand opfordrede til afklaring
i forhold til næste periode.
Ry vil afholde orientering- og opstillingsmøde
den 13. september.

Valgudvalget holder møde snarest.
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11. august 2016 kl. 19,00-22,00 i Kirkecentret
Kirkebakken, Skanderborg.
Menighedsrådet skal drøfte det kommende valg.
76. Evt.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. juni 2016
klokken 18,30

