RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. marts 2017
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Dorthe G. Larsen med afbud

35. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med følgende ændringer :
Pkt. 39 ændres fra orientering om ….til
godkendelse af …
Pkt.49 og 50 behandles før pkt. 43 ..og de
efterfølgende punkter

36. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
37. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

1. Nabohjælp
Stående udvalg har fået forespørgsel om
opsætning af skilt på standeren ved sognehuset.
Beboere på Kildebakken vil indgå i ordningen
”nabohjælp” som følge af flere indbrud på
vejen.
I den forbindelse skal opsættes et skilt i begge
ender af Kildebakken.
Udvalget har intet at indvende mod opsætning
af skiltet. Sognehuset bliver hermed også
omfattet.
Jesper meddeler dette til kontaktpersonen fra
Kildebakken.
2. Arkivering på DAP’en: I forlængelse af vor
snak på sidste møde om arkivering kan oplyses,
at der er et fortroligt arkiv på DAP’en i lighed
med en fortrolig postkasse.
Kirkeværgen :
ingenting
Medarbejderrepr. : Der afholdes møde med
medarbejdere, således at de får kendskab til
MHR dagsorden inden møde.
Kontaktperson:
Redegjorde for diverse kursusforløb for en
række medarbejdere.
Præsterne . ingenting.
Medarbejderrepr redegjorde på vegne af Dorthe
G Larsen vedr. vellykket aftenarrangement med
Ulrik Haagerup
Stående udvalg:
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Der er nedsat gruppe vedr. grøn kirke som også
behandler emnet om forbrug el, vand,
kopimaskine m.v. ( Gruppen består af MHR
medlem ADL, sognepræst JH, kirkegårdsleder )

38. Gennemgang af bilag til regnskabsinstruks.

Kassereren gennemgik bilag

39. Orientering vedrørende beregning af
årets momsprocent.

Årets momsprocent godkendt
Procenten er ændret fra 84 pct. i 2015 til 64 pct.
i 2016
Rapport af 13.02.2017 gennemgået af
kassereren og godkendt

40. Gennemgang af kvartalsrapport for 2016.

41. Godkendelse af årsregnskab 2016.
Kassereren har udarbejdet årsregnskab for 2016
og vil gennemgå det på mødet.
Årsregnskabet vil som bilag til dagsordenen
blive udsendt/udleveret af kassereren.

Årsregnskabet 2016 afleveret til
økonomiportalen den 09-03-2017 kl. 10.15 blev
godkendt.
Supplerende blev oplyst følgende udgifter årligt
i kroner pr.medlem i folkekirken:
Landsgennemsnit
Ry
2015
2016
_____________________________
190
kirke/sognehus
186
358
kirkelige aktiviteter 234
190
kirkegård
152
15
præstebolig
1
185
adm
138
____________________________
938
i alt
700
221
anlæg
159
Redegørelse taget til efterretning

42. Anlægsbudget for 2018-2020.
Forslag til driftsbudget for 2018 og anlægsbudget for 2018-2020 skal indsendes til
Provstiudvalget inden 15. april 2017. Indstilling
fra Stående udvalg fra møde den 16. marts 2017
vil blive forelagt ved Menighedsrådets møde
den 6. april 2017.
Udvalget har påbegyndt drøftelserne ved møde
den 24. februar 2017.
Formanden for udvalget vil overordnet orientere
om de anlægsarbejder, som udvalget har drøftet
gennemført i perioden.
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43. Frivilliguddannelse
Uddannelsestilbud fra Aarhus stiftsråd jf.
medsendte bilag.

Der tilmeldes 5 fra frivilliggruppen samt 3 fra
MHR. ( Anne - Dorte, Bettina, Bent )

44. Godkendelse af ændringer i
Personalehåndbogen.
Kontaktpersonen gennemgår de ændringer i
Personalehåndbogen som personaleudvalget
foreslår.

Genoptages igen på senere møde.

45. Åben kirke med mulighed for tænding af
fyrfadslys.
Stående udvalg forslår et kors i smedejern til
placering på døbefonten. Formanden for
udvalget vil præsentere forslaget.

Den foreslåede løsning i smedejern godkendt.
Der er en prøvetid på et halvt år fra start.

46. Forslag til lokalplan 1110 samt
kommuneplantillæg nr. 16-02, plejecenter
Fællesskabernes Hus i Ry.
Skanderborg provsti fremsender ovennævnte til
MHR orientering. Evt. bemærkninger skal
indsendes til stiftet via provstiet inden 13. marts
2017.
De 2 planer kan læses på DAP’en.
Stiftsfuldmægtigen har medsendt følgende
bemærkninger:
”En del af lokalplanen ligger indenfor
kirkebyggelinien af Ry Kirke. Lokalplanen
muliggør dog ikke opførelse af bebyggelse over
8,5 meter. For så vidt angår det af
kirkebyggelinje omfattede areal, muliggør
lokalplanen kun opførelse af op til 2
redskabsskure af maks. 35 kvm. pr. stk.
Jeg vurderer umiddelbart ikke, at planerne vil
påvirke Ry Kirke.”

Godkendt

Udvalget fremsender sagen til godkendelse i
MHR, idet de ikke finder, at planerne giver
anledning til bemærkninger – i lighed med
udtalelse fra stiftet ved fremsendelse.
47. ”Menighedsrådsløftet i ord og handling”,
kursus i Løgumkloster, februar 2017 - kort
tilbagemelding fra deltagerne:
- Hvad blev vi optaget af?
- Hvad tog vi med?
- Inspiration og konkrete ideer?

Udsat til næste gang.

3

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. marts 2017
klokken 18.30

Derefter drøftelse i Menighedsrådet af et af
hovedtemaerne: Diakoni
(De øvrige temaer i kurset tager vi op på
kommende møder).
48. Eventuelt

Lukkede punkter: Orgelprojektet og søen på Skovkirkegården
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