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Dagsorden

Referat

Fraværende

Anne Dorte, Mette og Bettina med afbud

12. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

13. Godkendelse af referatet fra
menighedsrådsmødet den 8 dec. 2016

Godkendt, idet der til næste møde vil blive
forelagt en fortegnelse over samtlige
medlemmer i de enkelte udvalg
Skanderborg Provsti holder introduktionsmøde
for nye menighedsråd tirsdag den 31. januar i
Kirkecenter Højvangen, Skanderborg kl. 19-22.
Samlet tilmelding efter mødet i dag.
Formanden sørger for tilmelding af de tilmeldte
Biskoppens nyhedsbrev (DAP’en)
Formanden henledte opmærksomheden på
nyhedsbrevet
1. Velkomsthilsen fra formand for
Landsforeningen af Menighedsråd Søren
Abildgaard og præsteforeningsformand Per
Bucholdt Andreasen (DAP’en)
Formanden henledte opmærksomheden på
velkomstbrevet
3.Anvend de arbejdsmæssige mailadresser og
ikke private mailadresser.
Sognehusvært afløser kirketjeneren i
weekender hvor kirketjeneren har fri weekend
4.Varmen i kirken er et problem.
Der arbejdes på en løsning.
5.Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp
den 12.marts
6. Stående udvalg arbejder med forslag vedr.
renovering af søen på skovkirkegården.

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

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

16. Ændring i personaleudvalget
Henning Christiansen ønsker at udgå. Anne
Dorte Lange foreslås i stedet.

Godkendt

17. Skal kirkestafetten fortsætte i 2018 og
fremover?
I 2017 besøger kirkestafetten de sidste ni kirker
af provstiets i alt 27 kirker. Kirkestafetten har
været en succes med mange besøgende. Den har
givet mulighed for at høre de spændende
historier der er knyttet til provstiets kirker og
opleve de meget varierende kirkerum.

Det foreslås arbejdet videre med forslaget –
”Hverdagsgudstjeneste på vores måde.”
Sognepræst JH sender svar.
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Gruppen for arrangementet fremsender ultimo
oktober 2016 forespørgsel om, hvorvidt
besøgene i provstiudvalgets kirker skal fortsætte
i 2018, evt. med et besøg hvert 4. år.
Gruppen vil gerne inddrage kirkerne, og den
opfordrer kirkerne til at komme med forslag til
arrangementerne.
Ideer bedes indsendt til gruppen inden den 12.
januar 2017.
Ifølge referatet fra MR mødet den 21. november
blev besluttet:
Forslag til nyt indhold i arrangementet her i Ry
modtages gerne inden menighedsrådsmødet d.
12. januar 2017 – dermed står det også klart, at
vi anbefaler arrangementet fortsat under en eller
anden form.
18. Regulering af takster for Sognehuset.
Stående udvalg indstiller at taksterne reguleres.
Nye takster bliver gennemgået på mødet.

Taksterne godkendt

19. ”Vejkirker og andre åbne kirker”
Vi skal beslutte om vi skal med i brochuren.
Kirkefondet som står for brochuren arbejder på
en version til smartphones. Med denne mobile
version er det muligt at finde nærmeste kirke via
gps.

Kirkeværgen har efterfølgende erfaret, at vi ikke
kan nå at komme med i brochuren for 2017 og
den mobile version, til at finde kirker med, er
endnu ikke klar.
Udsættes henblik på optagelse i 2018

20. Samarbejde om annoncering i Ry
Ugeavis, fælles kirkeside for Ry-Bladet.
Forudsætningen for en aftale var at alle sogne
ville være med, det er desværre ikke tilfældet.
Vi er derfor nødt til at tænke i andre baner fordi
det vil være dyrere for de tilbageværende sogne
da aftalen med Ugeavisen lyder på ½ side hver
anden uge.

Punktet henvises til nærmere drøftelse i
aktivitetsudvalg

En mulighed er at droppe ideen helt med en fast
kirkeside en anden mulighed kunne være, at vi
selv stod for f.eks. ½ bagside 6 gange om året.
Lad os diskutere mulighederne og komme frem
til en beslutning.
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21. Regnskab 2016 / Budget 2018
Regnskabs- og budgetforløbet i 2017

Orientering

22. Høring over forslag til lov om forsøg i
folkekirken. Skal vi indsende høringssvar?
Høringsfrist er 27. januar 2017.

Sognepræst JH udarbejder forslag ud fra de
faldne bemærkninger.
Forslaget sendes til udvalgets medlemmer for
kommentarer inden fremsendelse til ministeriet
Formanden underskriver og fremsender
høringssvar.

23. Eventuelt

