RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 4. maj 2017
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Afbud fra Henning og Mette Obel samt Betina
Berthelsen.
Godkendt

61. Godkendelse af dagsorden
62. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

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

1. Provstiet indkalder til indledende
budgetsamråd den 9. maj
Provstiet gør opmærksom på
gudstjenesten i Gl. Rye kirke
ved Henrik Wigh-Poulsen den 7. maj.
Efter gudstjenesten plantes et træ i
forbindelse med
Lutherreformationsjubilæum.
2. intet at meddele
3. intet at meddele
1. intet at meddele
2. intet at meddele
3. Lena Zweiniger har meldt sig i
studietursudvalget som medarbejderrep.
Der blev anmodet om, at medarbejdere
kun ringes op indenfor almindelig
arbejdstid.
4. Røde Kors har fremsendt tilbud om
førstehjælpskursus, - samt
opfriskningskursus for de, der har kursus
fra tidligere. Personaleudvalget
arrangerer (genopfrisknings-)kursus til
efteråret.
5. Vi har fået en henvendelse fra
Bavnebjerg om 4 beboeres ønske om
deltagelse i søndagsgudstjenesten – og
de søger ansættelse af 2 hjælpere, der
skal ledsage dem.
Den 8. august starter en vandring fra Ry
kirke til Silkeborg, arrangeret af Den
danske Klosterrute og
Pilgrimsfællesskab.
Den 21. maj starter pilgrimsvandrere fra
Odder i Ry kirke og går til Øm Kloster.
6. Aktivitetsudvalget melder et
koncertarrangement ind til Kulturaftenen
den 15. september 2017.
Mette arbejder på oprettelsen af den nye
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hjemmeside samt alles adgang til
kalendersystemet.
7. Anne Rasmussen har deltaget i møde om
Vågetjenesten Skanderborg og glæder
sig til det videre arbejde.

64. Økonomioversigt pr. 31. marts 2017
Kassereren har udarbejdet økonomioversigt for
januar kvartal 2017.

Oversigten blev udleveret og gennemgået af
kassereren.

Oversigten vil blive udleveret og gennemgået
ved mødet.
65. Højskolen fylder 125 år.
Ry Højskole har i år 125 års jubilæum.
Lokalhistorisk har kirken et særligt bånd til
højskolen, og menighedsrådet skal tage stilling
til, hvordan det markeres fra kirkens side.
Det foreslås, at menighedsrådet bidrager til
fejringen ved at arrangere en
”marathonhøjskolesangdag” i højskolens
foredragssal lørdag den 9. september kl. 9-21
samt en festgudstjeneste i Ry kirke søndag den
10. september kl. 10.
DGL fremlægger detaljer for, hvordan et sådant
evt. arrangement kunne afvikles.

Menighedsrådet besluttede at gå videre i
arbejdet med en lokal fejring i form af
”marathonhøjskolesangdag” og festgudstjeneste
hhv. 9. og 10. september.

66. Vi skal diskutere om søndagskollekten
fortsat skal gå til Folkekirkens Nødhjælp
eller andre organisationer skal tilgodeses?

Menighedsrådet ønsker at undersøge
mulighederne for at bidrage lokalt. Det tages op
på et senere møde, hvor diakoni i sognet
bearbejdes.

67. Udlejning af Sognehuset.
- Hvad vil vi med sognehuset?
- Hvad er formålet med sognehuset?
- Begrænsninger i udlejning og brug?
- Økonomien ved udlejning?
Stående udvalg ønsker at menighedsrådet tager
stilling til ovenstående spørgsmål inden kriterier
for brug af Ry Sognehus eventuelt revideres.

Det blev diskuteret, om nye kriterier skulle
formuleres, så huset med inventar kunne
udnyttes mere hensigtsmæssigt, både fysisk og
indholdsmæssigt.
Et udvalg bestående af Jesper, Mette, Tove,
Anne-Dorte og Dorthe blev nedsat, for at belyse
situationen nærmere. I udvalget skal antallet og
afviklingen af mindesammenkomster også tages
op.

68. Hvornår kan vi opkræve entré ved
arrangementer i kirken og i sognehuset?
Aktivitets- og kommunikationsudvalget ønsker
en drøftelse af holdningen til opkrævning af

Menighedsrådet besluttede, at der kan opkræves
entré til to arrangementer i løbet af 2017-18,
hvorefter det skal revurderes.
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entré ved arrangementer.
69. Vi har provstesyn den 23. maj. Hvem
deltager fra medarbejderside?

Gry, Lena og Sara deltager for hvert sit område.

70. Skal vi have LED lys i stedet for
stearinlys i kirken?
Kirketjeneren har fremskaffet nogle prøver af
stearinlys-lignende LED lys.

Der var enighed om, at LED-lysene ikke var af
tilstrækkelig høj kvalitet. Vi ser tiden an. Indtil
vi har fundet en god løsning, stilles den 7armede lysestage væk, hvorved vi forhåbentlig
forbedrer indeklimaet.

71. Hvem er med i arrangementsgruppen i
forbindelse med studieturen den 24.
september?

Lena Zweiniger, Anne Rasmussen, Jesper
Hanneslund.

72. Vi skal have kigget på gaveregulativet.
Hvem skal tage sig af det?

Anne-Dorte, Tove, Bent.

73. Menighedsrådsmedlemmer og frivillige
som konfirmationshjælp i kirken og til
telegrammer i Sognehuset:
Hvem kan hjælpe til?

Aase hjælper kirketjeneren i kirken ved alle
konfirmationer.
Bent sætter teknikken i kirken op.
Sognehuset fredag: Tove og Anne
Sognehuset lørdag: Peder og Lis
Sognehuset søndag:

74. Gennemgang af referat fra
formandsmøde i Ry bladet den 18. april 2017
Referatet omdeles på mødet.

Referatet blev gennemgået.

75. Eventuelt

Intet
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