RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 17. august 2017
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Peder skov Larsen deltog ikke i pkt. 91-92-93 og
97
Godkendt

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

1: Afsluttende budgetsamråd afholdes den 5.
september 2017. Her skal bl.a. vedtages
vedtægter for samarbejde om puljer til den nye
forsøgsordning.
Provstiet indkalder til offentligt møde valg til
provstiudvalget i Skanderborg Provsti 30. august
2017 kl. 19.00.

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

1: Landsforeningen af Menighedsråd inviterer til
Folkekirkemøde i Aarhus lørdag den 26. august
2017 i Turbinehallen og Skt. Lukas Kirke, se
medsendte program.
(Der er Landemode i Aarhus Domkirke samme
dag kl. 10)
Der er tak fra Marcella Römhild Pedersen, Grys
datter, i anledning af menighedsrådets
opmærksomhed ved hendes konfirmation.
Der er tak fra Erik Bredmose i anledning af
menighedsrådets opmærksomhed ved hans 25
års jubilæum.

94a. Økonomioversigt pr. 30.juni 2017
Der foreligger udarbejdet økonomioversigt for
perioden 1. januar – 30. juni 2017.
Oversigten udsendes/udleveres ved mødet
94b. Revisionsprotokollat til årsregnskabet
for 2016.

Birgitte Bruun de Neergaard trækker sig som
suppleant, hun flytter tilbage til Brande pr.
15.10.
2. Spørgsmål om behov for ekstra salmebogreol
tages op i stående udvalg. Der indhentes priser.
4. Baby salmesang starter op.
Organist starter kor.
5 Der kommer 2 mandlige praktikanter i sept.
og nov.
6. Der udarbejdes en ny arrangementsfolder
Oversigt fremlagt

Protokollat godkendt
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Der foreligger protokollat af 7. august 2017 fra
Brandt Revision og Rådgivning for regnskabet
for 2016.
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.
Protokollatet med bemærkninger og revisors
erklæringer udleveres ved mødet.
Sagen forelægges til godkendelse.
95. Menighedsrådsvalg i fremtiden.
Udvalgets betænkning er sendt til høring og
fristen for høringssvar er den 1. oktober.
Valgudvalget gennemgår forslaget på mødet?

Forslaget blev gennemgået vedr. væsentlige
punkter.
Lis Hermind, Bettina Berthelsen og Jesper
Hanneslund udarbejder høringsvar til MHR
møde 14. september

Hele betænkningen kan læses på:
http://www.km.dk/fileadmin/share/billeder/Beta
enkninger/276223_Betaenkning_1567Menighedsraadsvalg_i_fremtiden.pdf
96. Fjelsteds Have: Priser for udlejning af
steler med navneplade.
Menighedsrådet har i 2016 besluttet at købe 6
steler, som kan lejes af gravstedsejere i stedet
for, at de pårørende selv indkøber gravsten.
Menighedsrådet skal beslutte prisen for
udlejning af stelerne. Udsat fra sidste møde.

97. Parkeringspladsen ved Sognehuset.
Arbejdet på parkeringspladsen har ligget stille
hen over sommeren, men er nu kommet i gang
igen. Formanden vil på mødet orientere om ny
tidsplan og ændret økonomi.

Det besluttes, at der opkræves kr.6800 for stele
og navneplade med et navn for en
fredningsperiode på 12 år.
Ved en eventuel forlængelse af perioden
fastsættes en pris på kr 300 pr. år for leje af
stele.
Afmontering af plade, indgravering af ekstra
navn hos gørtler og påsætning af navneplade kr.
825,Afmontering og påsætning af navneplade efter
ændring udføres af kirkegårdens personale.
Beløbene er ikke momspligtige i.h.t.
telefonsamtale med skat den 17.8.
Orientering fandt.
Firmaet kan ikke oplyse, hvornår projektet er
helt færdig på grund af forskellige belægninger
og tidsperioder.

Skanderborg kommune har valgt at lade os
koble på det kommunale kloaksystem i stedet
for den projekterede faskine på kirkens eget
område.
98. Spejderne i Ry søger om støtte til

MHR kan konstatere ved nærmere undersøgelse,
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opsætning af hjertestarter ved Spejderhytten
på Skanderborgvej 86 i Ry.
Se bilag

at det ikke er spejderne i Ry, som ansøger.
Det er et firma, som søger for spejderne.
Det besluttes ikke at støtte ansøgningen

99. Skal vi oprette et Sangnetværk ved Ry
kirke?
På baggrund af drøftelser i Gudstjenesteudvalget, har Ingrid og Anne-Dorte udviklet idé
til forsøg med Sangnetværk omkring Ry Kirke.
Anne-Dorte orienterer.

Anne-Dorte orienterede .
Der udsendes indbydelse til informationsmøde
den 5. september. Udsendelsen sker via netværk.
Forslaget godkendt.

100. Førstehjælpskursus m/hjertestarter.
Der oprettes 2 hold:
Grundkursus: onsdag den 11/10 kl. 8-12
Opfriskningskursus: torsdag 12/10 kl. 10-13

Tilmelding til Mette Lai senest 28. sep.

101. Eventuelt

Spørgsmål om levende lys og LED lys tages op i
stående udvalg.
Mulighed for udsugning eller andet undersøges.

Lukkede punkter: Orgelprojektet og personalespørgsmål
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