RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9. februar 2017
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Tove med afbud

24. Godkendelse af dagsorden

Det besluttes at godkendelse af referat udgår
som punkt

25. Godkendelse af referatet fra
menighedsrådsmødet den 12. januar 2017
26. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

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

28. Sammensætning af udvalg og
formandsposter for udvalgene.
Oversigten per 9. februar 2017 indstilles til
godkendelse.
29. Sogneindsamling for Folkekirkens
Nødhjælp
Den årlige indsamling foregår den 12. marts
2017. Menighedsrådet skal godkende

Provstesyn 2017. Provstiet meddeler i mail af
23. januar at provstesyn foregå i Ry-bladet i år.
Det er først muligt at udmelde dato senere da vi
afventer ansættelse af den nye provst.
Forslag til lokalplan 1110 samt
kommuneplantillæg nr.16-02 er fremsendt.
Oversendes til stående udvalg
1.1 Generalforsamling i Odder-Skanderborg
distriktsforening tirsdag den 14. marts i
Skanderborg.
1.2 Foreningen Den Danske Klosterrute
inviterer til orienteringsmøder om jubilæums
vandring i 2017. Info på DAP’en.
2. intet
3. intet
4. intet, kontaktpersonen fraværende
5. intet
6. Stående udvalg Der arbejdes forsat på en
løsning vedr. søen på skovkirkegården.
Forventes behandlet på MHR møde i marts.
Aktivitetsudvalg- der arbejdes på en liste, der
kan præsenteres på kommende MHR møde
Økonomiudvalg – der har været gennemgang
af kvartalsrapport.
Gudstjenesteudvalg – intet
7.Arrangement for MHR og medarbejdere m.fl.
den 2.marts
Orgeludvalg – Der afventes udspil fra arkitekt.
Godkendt

Godkendt
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indsamlingen, og den praktiske gennemførelse
skal fastlægges.
30. Invitation til lancering af Provstiets
”Luther-øl” d. 9. februar kl. 16 – 17.30 i
Krypten under Skanderborg Slotskirke.

31. Medarbejderrepræsentanten foreslår
fælles studietur for Ry bladets menighedsråd
en gang til efteråret. Turen tænkes at være i
lighed med tidligere fælles ture til bl.a.
Løgumkloster Højskole. Hvis der er stemning
for det, skal der nedsættes et udvalg til at
arrangere turen og varetage kontakten til de
andre menighedsråd i bladet.

Tilmelding til Henning Christiansen senest den
7. februar af hensyn til samkørsel.
Anne-Dorte Lange og Henning Christiansen
deltog samt Peder Skov Larsen og Jesper
Hanneslund
Tages op på MHR formandsmøde med henblik
på 2018.
Derudover
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
Anne Rasmussen, Jesper Hanneslund, samt en
medarbejder, som vælges senere.
Gruppen skal arrangere en 1 dags studietur vedr.
Ry MHR

32. Aase Rasmussen og Mette Lai har
udarbejdet forslag til arkiveringsplan for
menighedsrådets arkiv.
Det er tanken at planen skal bruges bagudrettet
til at arkivere eksisterende materiale i papir og
fremadrettet kan inddelingen bruges i arkivet på
DAP’en. Mette vil gennemgå forslaget og vil
gerne diskutere ændringsforslag inden en
eventuel godkendelse.
Mette vil også orientere om den fremtidige brug
af arkivsystemet på DAP’en, kommunikation og
kalenderindblik.

Der skal laves en sondring i arkivering i fysiske
skabe udfra :
-åben for alle og
-åben med begrænsninger.
Der arbejdes videre med projektet.
Vedr. DAP afventes kursus i løbet af 1-2
måneder.

33. Hvad er ideelt set et menighedsråds
opgave og rolle?
En ikke bindende samtale om hvordan det nye
menighedsråd gerne vil opfattes udefra og af sig
selv – og hvordan vi bedst gør det?

Troværdighed, respekt, engagement, omsorgsfællesskab, ambassadører i sognet, værdighed,
bevare kirken som kulturinstitution,
”forsamlingshus”, økonomisk ansvarlighed,
undgå tivolisering.

34. Eventuelt

Forslag til evt. anden kirkebelysning tages op i
stående udvalg.

