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Dagsorden

Referat

Fraværende

ingen

80. Godkendelse af dagsorden

godkendt

81. Godkendelse af referat fra mødet den 9.
juni 2016

godkendt

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

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

1. Afsluttende budgetsamråd afholdes 6.
september 2016.
2. Biskoppen indbyder til Landemodegudstjeneste den 31. august 2016 kl. 10,00 i
Århus Domkirke.

1. Birgitte Bruun de Neergaard takker for
blomsterhilsen til sin fødselsdag.
4. ansættelsessamtaler til ny Kirketjener og
Sognehusmedarbejder foretages i den
kommende uge.
6. Ombygningen i kælderen er ved at
være færdiggjort.
Kirken og mandskabsbygningen er
blevet kalket og Sognehuset er malet
indvendigt og udvendigt.

Til orientering
84 Ændring medlemmer i menighedsrådet
I forbindelse med ansættelse som
kirketjenervikar ved Ry kirke er Lena Zweiniger
pr. 1. juli 2016 udtrådt af Menighedsrådet.
Stedtræder Bettina Berthelsen er indkaldt som
nyt medlem.
85. Besøg af biskoppen
Menighedsrådene i Ry-Bladet vil den 15.
september 2016 kl. 17,00-18,30 få besøg af
biskop Henrik Vigh-Poulsen.
Mødet afvikles i Ry sognehus som et cafemøde.

Til orientering
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86. Arrangement for sognets ny-tilflyttede
Med finansiering fra forkyndelsespuljen
afholdes den 7. september 2016 kl. 17-21
”Velkommen til Ry”-arrangement.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 18.august
2016
klokken 18,30
Til orientering

Forelægges til orientering.
87. Minikursus i PR for menighedsrådsvalget
Kirkeligt Medieakademi indbyder til et
minikursus om pressekontakt i København og
Vejle hhv. 23. og 24. august 2016 kl. 14,00 –
17,00.
Kurserne gennemføres af kirkeredaktøren ved
Kristeligt Dagblad og en journalist ved Vejle
amts Folkeblad.
88. Økonomioversigt pr. 30.juni 2016
Der foreligger udarbejdet økonomioversigt for
perioden 1. januar – 30. juni 2016.

Godkendt

Oversigten udsendes/udleveres ved mødet.
89. Ansøgning om tilskud
Medarbejderne ved Ry Kirke ansøger om et
tilskud på 2.000 kr. i f.m. en personaleudflugt
den 17. august 2016.

Bevilget

90. Betaling for servering af kaffe m.v. i
sognehuset efter bisættelser/begravelser
Det nedsatte ansættelsesudvalg for kirketjener
og medhjælper i sognehuset har i et møde
drøftet evt. forhøjelse af betaling for
serveringen.

Betalingen skal dække omkostningerne med
udgang fra januar 2017. Udvalg: Mette O,
Kirsten og Mette i samråd med Peter

Sagen forelægges til drøftelse.
91. Forkyndelsespuljen 2016
Provstikontoret gør opmærksom på, at fristen
for ansøgning til forkyndelsespuljen er den 19.
august 2016.

Til orientering

I 2016 er puljen på 500.000 kr.
92. Evt. etablering af Skovkirkegård
Ved det indledende budgetsamråd den 10. maj
2016 blev fra Adslev Menighedsråd forelagt en
ide om at etablere en fælles skovkirkegård i

Det har ingen interesse
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Skanderborg Provsti på et af Adslev
menighedsråd ejet areal.
Menighedsrådene blev af provstiudvalget
opfordret til at drøfte forslaget.

93. Valg til Menighedsrådet
Valg til menighedsrådene for perioden 2016 –
2020 skal afholdes den 8. november 2016.
Det vil – efter godkendelse fra Kirkeministeriet
- være muligt at anvende en funktionsperiode på
2 år.

Dato: 13 september . Vi foreslår i forlængelse af
orienteringen et opstillingsmøde.
Fællesorientering til pressen med Rybladet.
Fællesorientering i pressen med Skanderborg
Provsti
Udvalgsformændene og andre holder oplæg på
orienteringsmødet.

Menighedsrådsforeningen har anbefalet, at
orienteringsmøder afholdes overalt den 13.
september 2016. Opstillingsmøde kan evt.
afholdes umiddelbart herefter.
Valgbestyrelsen vil orientere om valgprocessen.
94. Valg til Menighedsrådet – antal
medlemmer
Menighedsrådet skal fastsætte antallet, der skal
vælges for næste periode.

Tallet er fastsat til 9 medlemmer

Med udgangspunkt i antal folkekirkemedlemmer pr. 1. januar 2016:
- 5 pladser i rådet for de første 1000,
- dernæst yderligere 1 for hver påbegyndt
1000
- Max 15 valgte medlemmer.
Folkekirkemedlemmer i Ry udgør 4.952,
hvorefter der kan vælges 9 medlemmer.
Valgbestyrelsen indstiller antallet fastsat til 9
medlemmer.
95. Evt.

Tilmelding til menighedsrådets studietur den 4.
sept. senest mandag den 22. aug. på E-mail til
Lena
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