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Dagsorden

Referat

Fraværende

Anne R med afbud

116. Godkendelse af dagsorden

godkendt

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

1. Kirkestafetten har været en succes.
Arbejdsgruppen indkalder til møde 16. maj
2018 med emnet ”Nedlagte kirker i provstiet”.
Samme aften ønskes valgt en ny arbejdsgruppe
som skal udtænke nye ideer til 2019, så
kirkestafetten kan fortsætte under en eller
anden form.

118. 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. Aarhus Stifts Menighedsrådsforening
indbyder til efterårsmøde mandag den 6.
november 2017 kl. 19,00 på Diakonhøjskolen.
Foredrag ved provst, tidl. flyverpræst Ole
Rasmussen, Bøvling: ”Når korset får vinger…”
Musikindslag ved guitaristen Kaare Norge.
Samlet tilmelding er senest den 30. oktober
2017.
Birgitte siger tak for det fine tøj til lille Marie.
Ingrid siger tak for den fine boggave til sin
fødselsdag.
1 Orientering om færdiggørelse af P plads ved
sognehus
2.spørgsmålet om LED lys og stearinlys
behandles på næste stående udvalgsmøde
3. spørgsmål om evt. brochurereol tages op i
gudstj.udvalg
4.Kontaktperson – der har været afholdt
førstehjælpskurser
5.Eventuelle håndarbejdsdåbsklude til kirken
tages op i gudstjenesteudvalg
6.
b.Aktivitets -og kommunikationsudvalg – PR
materiale tages op næste møde
c.Økonomiudvalg – budget 2018 på MHR i
november. Vi skal være fuldtallige.
d.Personaleudvalg – ændring af timetal for
medarbejder i en periode.
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Ønske om temadag om samarbejde i forhold til
MHR – måske til foråret
e.Gudstjenesteudvalg – resultat fra
emnedrøftelse tages op i MHR næste gang

119. Kvartalsrapport økonomi 2017
Der foreligger budgetrapport for perioden 1.
januar 2017 – 30. september 2017.

Rapporten blev gennemgået og godkendt

Rapporten vil blive udleveret på mødet.
120. Regulativ for kirkegårdens afdeling F, GL
og H.
Det er besluttet i 2011 at lukke for ny
ibrugtagning af gravsteder – også anonyme.

Indstilling godkendt

Til brug for kirkegårdslederen ved samtale med
pårørende der skal udtage gravsted, blev det
besluttet på stående udvalgsmødet den 6. oktober
at indstille til menighedsrådet at udvalget
udarbejder et beslutningsark som indeholder
vedtagelsen fra 2011.
Tages op i gudstjenesteudvalg.
121. De 9 læsninger
I de sidste par år har menighedsrådet stået for de 9 MHR medvirker ved 9 læsninger.
læsninger i Ry kirke op til jul.
Hvordan skal det foregå i år? Skal vi nedsætte et
udvalg til at tage sig af det? Hvem vil være med?
122. Eventuelt

Årsberetning
MHR formand bad ved udleveret skrivelse en
række personer om at udarbejde materiale
inden 1. november til årsberetning 2017 til
november mødet.
Udsmykning af sognehusets vægge.
Der nedsættes et udvalg bestående af Dorthe
G.L. og Mette Lai til udsmykning af sognehus .
Nyt IT setup
Tages op i økonomiudvalg
Grøn kirke
Møde den 14.11. kl. 10.15 med oplægsholder.
Prioritering af indsatsområder / fokuspunkter i
2018. Udvalgene afleverer liste til MHR fmd.
inden 1.november.

Lukkede punkter:
- Nyt orgel i kirken

2

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 12. oktober 2017
klokken 18.30

- Den fremtidige struktur i Ry-bladet
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