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RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14. september 2017
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel deltog ikke i pkt. 109, 112,113,114
og 115
Peder Skov deltog ikke i pkt. 106-107-108110-112
Godkendt

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

Ingen

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

1.ingen
2.Adventskrans flyttes til nyt ophæng ved lille
bue hvor den 7-armede lysestage stod. (fmd. st.
udv og kirkeværge har opgaven sammen med
kirketjener)
3.ingen
4.Medarbejdermøde afholdt august
5.Jubilæet på Ry Højskole var en god dag.
Henvisning til bogudgivelse: Den
fremtidsgodkendte folkekirke. Indkøbes af
sognepræst JH til alle i menighedsrådet.
6.Sangnetværk startet

109. Godkendelse af nyt gaveregulativ
Kopi af regulativet medsendes.

Godkendt med rettelser

110. Vedtægt om samarbejde.
Tulstrup og Ry Menighedsråd har underskrevet
vedtægt for samarbejde om drift af kirkegårde
m.v. senest for perioden 1. januar 2017 – 31.
december 2017.

Godkendt

Ifølge vedtægten kan samarbejdet opsiges med
virkning fra årets udgang inden 30. september.
Prisen og timebehovet kan genforhandles hvert år
inden samme dato for det efterfølgende år.
Tulstrup menighedsråd har pr. mail den 2.
september 2017 ansøgt om fortsættelse af aftalen
for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018.
Aftalen kan indgås som et tillæg til vedtægten i
lighed med indeværende år.
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Sagen forelægges til godkendelse.
111. Menighedsrådsvalg i fremtiden.
Udvalgets betænkning er sendt til høring og
fristen for høringssvar er den 1. oktober.
Valgudvalget kommer med oplæg til høringssvar.

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til
svarskrivelse som tilsendes MHR formanden.
MHR formanden underskriver inden
fremsendelse

Hele betænkningen kan læses på:
http://www.km.dk/fileadmin/share/billeder/Betaen
kninger/276223_Betaenkning_1567Menighedsraadsvalg_i_fremtiden.pdf
112. Orientering fra det afsluttende
budgetsamråd i Skanderborg Provsti.
Kopier af materialet fra samrådet medsendes.
113. Opsamling på menighedsrådsløftet ”i ord
og handling” og de samtaler vi har haft i
menighedsrådet.
Vi skal forsøge at få emnet afrundet:
Hvor er vi henne?
Hvordan kommer vi videre?
Vi har på møder i rådet bl.a. diskuteret:
 Menighedsrådets rolle og opgaver
 Gudstjenestens forskellige led
 Og vi har kort været inde på diakoni

Orientering fandt sted

Det sidste emne om diakoni tages op på
november mødet med henblik på at finde
tidspunkt i januar 2018 til nærmere drøftelse.
Hermed har alle tre emner været genstand for
drøftelse.
Det skal dog bemærkes, at ingen af emnerne
færdigafsluttes, idet det er en væsentlig del af
MHRs arbejde – også fremover.

Medbring eventuelt det materiale Anne-Dorte har
udarbejdet i denne forbindelse.
114. Eventuelt

intet
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