RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 13. september 2018
klokken 17.00

Dagsorden

Referat

67. Formøde med Gudstjenesteudvalg og
Sangnetværk:
kl. 17.00 – 18.30 i dåbsværelset
forberedelse til de 9 læsninger

Møde afholdt udfra det omdelte inspirationsark.
Der arbejdes videre i gudstjenesteudvalg.

68. Fraværende

Anne Rasmussen med afbud

69. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

4.Kirkesanger tilbage efter barsel
6. a Sø renovering gået igang
e Evaluering af friluftsgudst. bl.a.lyd
f. Præsentation af orgel på studieturen 23.9.

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

f.
Andre:

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

71. Orientering fra det afsluttende
budgetsamråd i Skanderborg Provsti.
Kopier af materialet fra samrådet er på drevet
under Menighedsråd og bilag.

Til orientering

72. Påsken 2019
Gudstjeneste-udvalget lægger op til, at der i
påsken 2019 sker noget overraskende/nyt på
udvalgte dage. Hvem i MR vil være med i en
arbejdsgruppe omkring dette?
Jesper fremlægger ideer.

Tove , Mette Obel, Henning, Jesper og Dorthe

73. Skal vi have udskiftet vores kopimaskine?
Jesper præsenterer tilbud på en ny maskine og
estimerede besparelse for hver kopi i forhold til
hvad det koster i dag.
Kopi af tilbuddet er på drevet under
Menighedsråd og bilag.
Økonomiudvalget vil have en indstilling klar til
mødet.
74. Hvordan får vi det store arbejde
udvalgene udfører synliggjort i

Godkendt indkøb af ny maskine

Referater fra udvalg skal ind i mapper på fælles drev.
1/2

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 13. september 2018
klokken 17.00

menighedsrådet?
MR-formanden foreslår at vi tager en generel
drøftelse i menighedsrådet om gangen i
informationer og beslutninger fra udvalg til råd.
Punktet er udsat fra august mødet.
75. Diakoni i Ry Menighedsråd.
Udvalget er nu færdige med de indledende
undersøgelser og vil gerne fremlægge tre forslag
til det videre forløb for MR:

Der arbejdes videre med projektet.

1. Optimering og tydeliggørelse af
kørselstilbud fra kirkens side til q
gudstjenester, caféeftermiddage,
morgensang mm til svage ældre, der af
fysiske eller psykiske grunde har svært
ved at komme ud af døren.
2. Etablering af Agnetes klub, som skulle
finde sted en eftermiddag om måneden,
og hvor samvær, snak, sang, højtlæsning
i et par timer er det, det handler om. To
fra diakonigruppen er til stede.
3. Udarbejdelse af en art visitkort, der kort
fortæller om kørselsmulighed, Agnetes
klub og mulighed for samtale, og som
kan deles ud af præster, Ældresagen,
Røde Kors og Skanderborg kommunes
forebyggende og opsøgende
medarbejdere.
Projektbeskrivelsen ligger på drevet under
Menighedsråd og bilag.
77. Eventuelt

ingenting
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