RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 17. maj 2018
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel, Henning Christiansen og Gry
Römhild

46. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

1) Husk opfølgningsmødet på tirsdag.
4) Vanskeligheder med IT. MUS afvikles.
5) Begravelseskaffe kommer på stående udvalgs
næste møde.
6b) Arrangement på torsdag den 24/5 kl 19.30 i
Sognehuset.
6e) Påskens arrangement er evalueret.Vigtige
temaer diskuteres og bringes til MHR.
6f) Flere orgler skal høres.

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

g.
Andre

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

48. Økonomioversigt pr. 31. marts 2018
Kassereren har udarbejdet økonomioversigt for
januar kvartal 2018.
Oversigten vil blive udleveret og gennemgået
ved mødet.

Kvartalsrapporten gennemgået

49. Distriktsforeningen Odder-Skanderborg,
som vi er medlem af, ønsker at fusionere med
distriktsforeningerne i Favrskov, Silkeborg og
Horsens. Se bilag.
Ønsker vi i Ry at bakke op om det?

Bent svarer, at vi ikke ser pointen i at slå os
sammen, men at vi ikke modsætter os.

50. Persondataforordningen.
Den nye databeskyttelsesforordning træder i
kraft den 25. maj 2018, og formålet er at:
● beskytte EU-borgernes personlige
oplysninger.
● sikre EU-borgerne bestemte rettigheder.
● skabe gennemsigtighed om, hvilke
personoplysninger der lagres.

MHR orienteret.
Formanden autoriserer.
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Alle menighedsrådsmedlemmer opfordres til at
følge udviklingen på Den digitale Arbejdsplads
(DAP’en).
Der vil frem til den 25. maj komme yderligere
information om, hvordan vi skal forholde os.
I forbindelse med den nye
databeskyttelsesforordning skal vi bl.a.
kontrollere adgangsrettigheder til Den Digitale
arbejdsplads (DAP).
Alle valgte MR-medlemmer tildeles automatisk
generel adgang til Kirkenettet/DAP’en og
adgang til menighedsrådets arkivmapper,
dataarkiv, møder og fælles postkasse.
Desuden tildeles formand, kontaktperson og
kasserer adgang til bl.a. data arkiv for regnskab
og fløs og kirkegårdslederen er tildelt adgang til
GIAS aftaler og fakturering.
Vi skal inden den 25. maj genautorisere disse
sidste personlige adgange. Menighedsrådet skal
beslutte, hvem der skal bemyndiges til dette?
51. Indledende budgetsamråd: Orientering fra
mødet den 8. maj
52. Årshjul.
● Giver overblik over årets gang i
menighedsrådet
● Være med til at fordele sagerne og skabe
plads til væsentlige emner
● Være med til at skabe kontinuitet og
færrest mulige ”brandslukninger”
● Planlægningsværktøj for udvalg og
enkeltposter.

MHR orienteret

Muligheder diskuteret.
Vi vil teste med en simpel model.
Lis er tovholder og igangsætter .
Hvert udvalg byder ind med ideer til indhold.
Kendte datoer7sendes til Lis senest den 7 juni.

Skal vi have oprettet sådan et værktøj i Ry
menighedsråd?
Hvordan

koordinerer vi aktiviteter og tiltag på
tværs af udvalgene?
53. Maratonsangdagen på Højskolen
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Vi vil gerne gentage maratonsangdagen på
Højskolen - som et kirke-/højskolefællesprojekt,
men hvordan med finansieringen?

Menighedsrådsmøde
torsdag den 17. maj 2018
klokken 18.30
Vi støtter med max kr.8.000 som
underskudsgaranti.

Dorthe har tidligere fortalt at arbejdsgruppen
omkring projektet ville søge midler, så det ikke
ville være en stor omkostning for Ry kirke.
Nu har gruppen søgt - og fået afslag (bl.a. fordi
det ikke er et nyt koncept, men en allerede
eksisterende aktivitet).
Derfor spørger Dorthe nu, om menighedsrådet
vil stille et beløb til rådighed for projektet. Det
drejer sig om ca. 8.000 kr.?
54. Lægmandsgudstjeneste i juli - hvem vil og
kan være med?
Plan og aftaler for forberedelse inkl.
præst/præster? Hvem vil være tovholder?

22 juli
Tove, Anne, Lis, Bent og flere
Tovholder:Tove og Anne

55. Eventuelt

Anne fortæller, at der er et arbejde igang med at
undersøge hvilke diakoni aktiviteter der er i
sognet. MHR hører mere, når der er mere at
fortælle.

Lukket punkt: Pressekontakt
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