4

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 9. november 2017
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Sognepræst JH deltog ikke i punkt 125-137.

125. Godkendelse af dagsorden

godkendt

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

ingen

127. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene:
a.
b.
c.
d.
e.
7.

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

f.
Andre

1. aflevering af p plads sognehus d.d. ved
W og T
2. Tilmelding til vejkirke-folder.
Indkøbt nye lys til alter.
Indkøbt glasplade til alter, alterdug
beholdes indtil videre.
Salmebogsreol afventer nærmere vedr.
indretning.
3. konfirmander og forældre låner sogneh.
14.5. 2018 til arrangement.
4. Orientering om planlagt medarb. fravær
5. intet
6.a Henvisning til ref. fra møde 3.11
e Der arbejdes videre med dåbsklude.
Fokuspunkter til gudstjenesten
drøftes i mhr. den 11.1.kl. 16.30
Sangnetværk vokser stille og roligt.
Lægmandsgudstjeneste i uge 29
7. Kirkesangbog flyttes til sognehus

128. Beretning
Ved kirkeårets udløb skal Menighedsrådet i h. t.
Menighedsrådslovens § 41, stk. 2 aflægge
beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
og orientere om den planlagte virksomhed i det
kommende år. Beretningen udarbejdes af
medlemmerne og vil blive givet på mødet.

Beretning godkendt

129. Valg af formand
I § 11 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24.
juni 2013 er anført: Hvert år inden udløbet af
formandens funktionsperiode vælger
menighedsrådets valgte medlemmer ved
hemmelig afstemning formand for det kommende

Bent Aavild genvalgt
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år. Valget ledes af den afgående formand.
130. Valg af næstformand
Efter samme lovbekendtgørelses § 11, stk.2
punkt, skal Menighedsrådet foretage valg af
næstformand for det kommende år.

Henning Christiansen genvalgt

131. Valg af Kirkeværge
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 1 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kirkeværge for det kommende år.

Mette Obel genvalgt

132. Valg af Kasserer
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9 stk. 2 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kasserer for det kommende år.

Peder Skov Larsen genvalgt

133. Valg af Sekretær
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 4 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Sekretær for det kommende år.

Henning Christiansen genvalgt

134. Valg af Kontaktperson
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 5 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kontaktperson for det kommende.

Tove Bendixen genvalgt

135. Valg af bygningssagkyndig
I henhold til § 9 stk. 8 i samme bekendtgørelse
vælger en bygningssagkyndig til at deltage i de
årlige syn over kirken og kirkegården.

Hans Lyngsgård genvalgt

136. Valg af underskriftbemyndige
I h.t. § 9 stk. 9 i samme bekendtgørelse skal
Menighedsrådet vælge af sin midte 1 person, der
bemyndiges til sammen med formanden at
underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og
andre dispositioner over fast ejendom og
optagelse af lån.

Peder Skov Larsen genvalgt

137. Mødedatoer i 2018
I henhold til § 22, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr.
771 af 24. juni 2013 skal Menighedsrådet træffe
beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder i
2018 skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres
hvert kirkeår.

Godkendt med følgende rettelse: 9. august
ændres til 16. august
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138. Endeligt drifts- og anlægsbudget for 2018
Der foreligger til endelig godkendelse
budgetforslag for 2018.

Menighedsrådsmøde
torsdag den 9. november 2017
klokken 18.30
Budget godkendt med identifikation :
d.08-11-2017 19:56

I budgettet skal Menighedsrådet fastlægge
målsætninger for valgperioden og
indsatsområder/visioner for aktiviteter i 2018
Budgettet er fra Provstiudvalget ved skrivelse af
15. september 2017 bevilget med en
driftsramme på 3.634.589 kr. og en
anlægsramme på 1.233.125 kr.
Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt.
Budgetforslaget vil blive udsendt efterfølgende/
uddelt på mødet.
139. Revisionsprotokollat for regnskab 2016
Menighedsrådet skal behandle Provstiudvalgets
bemærkninger til revisionsprotokollat for
årsregnskab 2016.

Provstiets godkendelse taget til efterretning.

Provstiudvalget har på sit møde den 10. oktober
2017 godkendt protokollater for Ry Kirkekasse
uden bemærkninger.
140. Grundet miljø - og sikkerhedshensyn
indstiller stående udvalg at Ry kirke ikke
fremover anvender levende lys i
bænkerækkerne.
Der skal dog gives dispensation til nogle få
gudstjenester. Menighedsrådet skal bestemme
hvilke: F.eks. Allehelgensaften
141. Indbydelse til stedfortrædere til
sammenkomst.
Det foreslås, at stedfortræderne – i lighed med
tidligere år – indbydes til en sammenkomst med
Menighedsrådet til det første møde i det ny
kirkeår som er den 14. december 2017.

Som udgangspunkt minimeres levende lys i
kirken.
Pårørende kan overfor kirketjener/ bedemand
ønske levende lys i bænkerækker til
begravelser og bisættelser.
Derudover kan ønskes levende lys til
bryllupper.
Der træffes ikke beslutning vedr. gudstjenester.
Stedfortræderne indbydes til kl. 17
MHR mødet starter kl. 17 og stedfortræderne
inviteres til at deltage i MHR møde.
Årsberetning sendes til stedfortræderne
sammen med invitationen.
Præsterne laver oplæg til drøftelse udfra bogen
Den fremtidsgodkendte folkekirke.

Evt. emner til aftenen skal drøftes, og der skal
nedsættes et udvalg til at tage sig af det.

3

4

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 9. november 2017
klokken 18.30
vedtaget

142. Hvordan får vi kalenderen ajourført med
hensyn til booking af lokaler til møder?
Det foreslås at udvalgsformændene selv taster det
ind i kalenderen.
143. Opsummering af emner der ikke er gjort
færdige.
o Opsamling af menighedsrådsløftet ”i ord
og handling” og de samtaler vi har haft i
menighedsrådet. Vi har kort været inde på
diakoni, men mangler at få det afsluttet.
o Liv og vækst i Ry kirke - som fast,
fortløbende tema:
o Gudstjenesten
o Den røde tråd gennem alle
aktiviteter i og omkring Ry kirke
o ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”
– inspirationsbog
o Temadag ”Formidling” for hele MR
(aktivitets- og kommunikationsudvalg har
haft møde med Sidse Tronhjem).
o DAP-kursus for hele MR
o Temadag: Samarbejde og udvikling i Ry
kirke – MR og medarbejdere (P-udvalget)
o Studieweekend med øvrige menighedsråd
i Ry-bladet

Diakoni tages op på februar mødet.

144. Høring over lov om ændring af lov om
valg til menighedsråd.

Det vedtoges ikke at indsende høringssvar

Liv og vækst tages op i gudstjenesteudvalg

Temadag med Sidse Tronhjem aftales til et
MHR møde ( Mette Lai koordinerer )
DAP
Temadag med personale forår 2018
Studieweekend aftales på formands møde

Selve lovteksten kan læses på DAP’en.
Høringsbrev er medsendt dagsordenen.
Skal vi indsende et høringssvar?
145. Indkøb af IT til menighedsrådet.
Vi skal beslutte, om vi skal indkøbe IT til
menighedsrådet og hvilken type maskine og
programmer vi i bekræftende fald skal anskaffe.
Der er medsendt en beskrivelse af den
maskintype, der bliver foreslået, at vi indkøber.

Godkendt indkøb.
Maskinen må ikke anvendes privat og må
derfor kun anvendes til arbejdsmæssige
opgaver.
Indkøbet omfatter også 3 maskiner til
medarbejderarbejdspladser.

146. Eventuelt
Lukket punkt: Nyt orgel i kirken

Intet
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