RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 6. april 2017
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel og Anne Rasmussen med afbud
Bettina Bertelsen deltog fra pkt. 54
Dagsorden godkendt.
Pkt. 59 og 60. behandles før pkt. 56.

51. Godkendelse af dagsorden

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

Projekt ”Kirken på landet”, spørgeskema ”Best
practice” til oprettelse af idekatalog.
Gudstj. Udvalget arbejder videre med opgaven.
Der henvises til materiale vedr. Luther-fejring
den 31. oktober i Skanderborg. Besked til Mette
Lai senest 5.6. Mette Lai sørger for tilmelding.
Kirkeministeriet fremsender brev af 3.april vedr.
forslag til lov om forsøg i folkekirken.

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

Fremtidige regler vedr. udlejning af sognehus
tages op i stående udvalg.
Kontaktperson : Afholdt medarbejdermøde.
Sognepræst DGL : højskolen afholder 125 års
fødselsdag.
Aktivitetsudvalget arbejder på aktivitet den
15.9. hvor Skanderborg kommune afholder
kulturaften. Endvidere arbejdes videre med
facebook indsats.

54. Anlægsbudget 2018-2020
MR vedtog på mødet den 9. marts 2016, at
anlægsbudgettet skal omfatte:
2018: Søen på kirkegården.
2018: Nyt orgel (anlægsopsparing)
2020: Kirkegårdslåger
2019: Ny traktor til kirkegården

Vedr. søen og orgel henvises til lukkede punkter
på dagsorden.
Der søges om traktor i 2019

Ved indsendelsen til Provstiudvalget – senest
den 15. april 2017 skal for 2018 og 2019
vedlægges: Dokumentation for ønskerne i form
af skitser, prisoverslag, tilbud e.l.
Menighedsrådet skal fastsætte budgetbeløb for
ønskerne.
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55. Driftsbudgettet for 2018
Formanden for økonomiudvalget fremlægger
driftsbudgettet for 2018.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 6. april 2017
klokken 18.30
Godkendt formandens forslag

Vi skal beslutte, om vi ønsker at søge ekstra
ligning til driften.
56. Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Udgiver Kirkesangbogen – ”Salmebogen får en
lillesøster” som supplement til salmebogen.
Er det noget vi skal interessere os for?

Godkendt indkøb af 100 stk.

57. ”Menighedsrådsløftet i ord og handling”,
kursus i Løgumkloster, februar 2017 –
1. Kort tilbagemelding fra deltagerne:
- Hvad blev vi optaget af?
- Hvad tog vi med?
- Inspiration og konkrete ideer?

Anne-Dorte Lange tog udgangspunkt i 3 temaer
Menighedsrådsløftet
Diakoni
Gudstjenesten

2. Drøftelse i Menighedsrådet af et af
hovedtemaerne: Menighedsrådets rolle og
opgave.

Genoptages på næste møde.

(De øvrige temaer i kurset tager vi op, hvis der
er tid til det på mødet eller også på kommende
møder).
58. Eventuelt

ingenting

Lukkede punkter:
Søen på Skovkirkegården
Orgelprojektet
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