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Referat
Dagsorden

Referat

Fraværende

Afbud fra Mette Obel

27. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

1. intet
2. intet
3. intet

29. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene:

1. Udviklingsdag den 21. marts
Gennemgang af tabletbrug 5.4. kl 17
2. intet
3. intet
4. strikkeklub vedr. dåbsklude godt igang
5. intet
6. a Erindring om bygningssyn den 23.3
Evt. afbud til sognehusvært
f. Skitseforslag godkendt

a.
b.
c.
d.
e.
7.

f.
Andre

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

30. Gennemgang og godkendelse af
kvartalsrapport for 2017.
Kvartalsrapporten vil som bilag til dagsordenen
blive udsendt/udleveret af kassereren.

Kvartalsrapporten blev godkendt

31. Godkendelse af moms fradrags% i 2017

Diverse hidtil anvendte hjælpeark til beregning
af delvis momsfradragsprocent blev
gennemgået og godkendt med en
fradragsprocent på 63 procent.
Resultatopgørelsen udviser et underskud af
drift på kr. 41.525,25 og et overskud af anlæg
på kr. 48.544,50. Ialt et mindre overskud på kr.
7.019,22 i det samlede resultat.
Årsregnskabet, afleveret til økonomiportalen
d. 06-03-2018 15:40, blev godkendt.

32. Gennemgang og godkendelse af
årsregnskab for 2017.
Kassereren har udarbejdet årsregnskab for 2017
og vil gennemgå det på mødet.
Årsregnskabet vil som bilag til dagsordenen blive
udsendt/udleveret af kassereren.

MR besluttede at ansøge provstiudvalget om at
få overført det overskydende ligningsbeløb, kr.

1

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

33. Kirkestafetten 2019
Det fremgår af brev fra det tidligere
kirkestafet-udvalg at der på møde i kirkecenter
Højvangen den 16. maj 2018 skal nedsættes et
udvalg omkring kirkestafetten 2019.
Skal vi være repræsenteret her - og hvad er
holdningen?
34. Påskegudstjenesterne i Ry kirke.
Ved påskegudstjenesterne vil man i år opleve, at
der vil være et ekstra fokus på påskedagenes
særlige udtryk og tema, og der vil blive et
sammenhængende forløb over påskens 5
gudstjenester.

Menighedsrådsmøde
torsdag den 8. marts 2018
klokken 18.30
48.544,50 til opsparing til det igangværende
orgelprojekt i Ry Kirke.
Genoptages på næste møde

Folderen husstandsomdeles senest 16.3.
Annoncering 21.3
Sognepræst DGL laver ruter til omdeling
MR formand og ADL tager kontakt til presse.

Hver dag har sit eget musikalske udtryk.
Derudover vil der foregå påskebegivenheder før
nogle af gudstjenesterne og om lørdagen i påsken
vil der være mulighed for fællessang mv. i kirken,
som er ledet af menighedsrådet og
Sangnetværket.
Gudstjenesteudvalg, Sangnetværk, præsterne og
medarbejdere har siden sidste
menighedsrådsmøde arbejdet videre med
planerne, og vil på mødet fremlægge det
materiale, de har på nuværende tidspunkt og
lægge op til diskussion og godkendelse i
menighedsrådet.
Der vil blive udgivet en brochure/folder, som skal
husstandsomdeles. Vi skal aftale, hvem der gør
hvad i den forbindelse.
34. Eventuelt

ingenting

2

