RY MENIGHEDSRÅD
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Menighedsrådsmøde
torsdag den 5. april 2018
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Bettina Bertelsen med afbud

35. Godkendelse af dagsorden

godkendt

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

Fremover udelades punktet, idet meddelelser er
tilgængelige på DAP

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

1.intet
2.intet
3 problemer med kopimaskine
4.intet
5.intet
6.bygningssyn den 23.3. - ønsker og behov
drøftes videre i stående udvalg

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

f.
Andre

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

38. Anlægsbudget 2019-2020
Forslag til anlægsønsker for budget 2019 skal
indsendes til Provstiudvalget inden 15. april
2018.

Det vedtoges at ansøge provstiudvalget om:

Der har været afholdt syn af kirke,
kirkebygninger og Sognehus fredag den 23.
marts 2018.
På synet blev besluttet at indstille til
menighedsrådet at vi ansøger provstiudvalget
om:

Redskabsrum i 2019 kr 220.000 incl.moms
Der indhentes tilbud på el arbejde i tilknytning
til byggeriet ( el-tilslutning )

2019: Ny traktor: 325.000,- kr.
2019: Nyt maskinhus på oplagsplads: 150.000,kr.

Vedr. orgel er der tidligere fremsendt ansøgning
på 2.000.000 til anlægsopsparing. Ansøgning
om anlægsmidler til orgel blev godkendt.

Ny traktor i 2019 kr. 325.000 ex moms
afhængig af tilbud

Der søges ikke på nuværende tidspunkt om
anlægsmidler til låger

Desuden:
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2019: Nyt orgel til kirken: 2.000.000,- kr. til
anlægsopsparing – (ansøgning er tidligere
indsendt til Provstiudvalget og positivt
modtaget)
2020: Nye kirkegårdslåger: 200.000,- kr. (var
med på anlægsbudget sidste år – skal måske
revideres?)
Ved indsendelsen til Provstiudvalget vedlægges
dokumentation:
Traktor: 3 tilbud indhentes
Maskinhus: Skitser og prisoverslag udarbejdes
af arkitekt.
Menighedsrådet skal beslutte budgetbeløb for
ønskerne.
39. Driftsbudgettet for 2019
Vi anmoder provstiudvalget om uændrede
ligningsmidler til driften i 2019.

Der anmodes om uændrede ligningsmidler til
driften i 2019

40. Nogle billeder på nettet er beskyttet af
ophavsretten.
Kan vi undgå at bruge dem i kirken til f.eks.
gudstjenester eller konfirmationsforberedelse?
Hvis ikke, hvordan afregner vi for dem?
VISDA (Visuelle rettigheder Danmark) er en
mulighed.

Det vedtoges ikke at købe ved VISDA.

Punktet er fortsat fra sidste møde.
41. 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?

Der blev orienteret om emnet

Punktet er fortsat fra sidste møde.
42. Evaluering påskens gudstjenester
Præster, medarbejdere, frivillige og
menighedsrådsmedlemmer har i år ydet en stor

MHR drøftede emnet og genoptager emnet på
senere møde.
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Der afventes evaluering fra samtlige
involverede personer.

Menighedsrådet skal evaluere om resultaterne
står mål med anstrengelserne.

43. Evaluering af udviklingsdagen
for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer
ved Ry kirke afholdt i Stilling Sognegård onsdag
den 21. marts 2018.

MHR arbejder videre med:
Forebygge konflikter gennem dialog
Konstruktive dialoger - vi oplevelser

Menighedsrådet skal evaluere dagen:
Har vi nået succeskriterierne, som vi satte os:
· Forebygge konflikter gennem dialog
· Konstruktive dialoger – ”Vi-oplevelser”
· Klar rollefordeling
som skal føre til øget arbejdsglæde og
ejerskab/stolthed?

Klar rollefordeling
Etik og relationer
Dialogen fortsætter på opfølgningsdagen 22.5.

Menighedsrådet skal evaluere om resultaterne
står mål med anstrengelserne.
44. Eventuelt

Kirken udlånes til korarrangement 1. maj samt
til FDF Gl Rye 18.- 19. maj
Da der ikke er retningslinier for udlån, tages
henvendelser op i hvert enkelt tilfælde.
Arrangement på Ry højskole 22.maj med
udgangspunkt i bogudgivelsen i forbindelse
med reformationen.
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