RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 14. december 2017
klokken 17.00

Dagsorden

Referat

Fraværende

Anne Rasmussen med anmeldt forfald
Bettina Berthelsen deltog ikke i pkt. 1- 6 incl.
Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

Ingen

3. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene:

1.Skiftet arkitektfirma i forbindelse med orgelprojekt
2. intet
3. Intet
4. Alle medarbejdere har travlt op til jul
5. Ingenting
6. a Henvisning til ref. fra 1. dec.
b Indsender for at komme med i vejkirke
c nyt lønsystem
d temadag 21.3
e 9.læsninger den 17.12
f ingenting
7.ingenting
1.
Tillæg 4 godkendt

a.
b.
c.
d.
e.
7.

f.
Andre

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

4. Regulativ for kirkegården
Afd. J, F, GL og H. Det er besluttet i 2011 at
lukke for ny ibrugtagning af gravsteder – også
anonyme
Stående udvalg behandlede sagen på sit møde
den 31.august og besluttede, at der her og nu
skal udarbejdes et beslutningsark som beskriver
vedtagelsen i 2011. Dette er nødvendigt /
hensigtsmæssigt for kirkegårdslederen, når der
er behov for at fremvise gravstedsmuligheder.
Kirkegårdslederen har udarbejdet nedenstående
forslag til tillæg til vedtægt
Tillæg 4:
Afdeling J, F, G, GL og H
Med henblik på fremtidig omforandring til parkeller skovlignende gravsteder i afdelingerne J, F,
G, GL og H er områderne lukkede for salg samt
begravelse/bisættelse af pårørende, der ikke er
ægtefælle til afdøde i eksisterende gravsted.
Stående udvalg indstiller tillæg 4 til godkendelse i
menighedsrådet.
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5. Pilotprojekt dåbsklude 2018, Ry kirke
Projektet betragtes som et pilotprojekt, der ønskes
iværksat snarest muligt og løber til 30. september
2018 hvor det evalueres.
Gudstjenesteudvalget indstiller forslaget godkendt
Se vedhæftede beskrivelse.

Forslaget godkendt

6. Eventuelt

6. Lyskors i kirken

7. ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”.
Der henvises till særskilt referat
Vi har sat et fælles punkt på dagsordenen: ”Den
fremtidsgodkendte folkekirke”. Vi har sendt et par
sider fra bogen af samme navn til stedfortræderne,
som deltager i dette punkt, og de tekster vil være
udgangspunkt i den samtale om ”den
fremtidsgodkendte folkekirke”, som vi gerne vil
have her i aften.
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