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8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 11. oktober 2018
klokken 17.00

Dagsorden

Referat

80. Temamøde: Kirkerummet.
Formøde med Gudstjenesteudvalg kl. 17 - 18
Mødested: Kirken / Dåbsværelset.
Deltagere: Medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer.

Møde afholdt
Der foreligger referat fra arbejdsgrupperne
som indgår i det videre arbejde.

MR-mødet fortsætter i sognehuset:
81. Persondataforordning:
Hvad gør vi rent praktisk?
Mette Lai vil informere menighedsrådet om,
hvordan vi ved Ry kirke skal forholde os til
forordningens krav, og hvordan disse
implementeres i praksis.

82. Fraværende

Kordegn redegjorde for emnet.
Der skelnes mellem dataansvarlige og databehandlende.
Der skal oprettes oplysningsside på
hjemmesiden vedr. Persondataforordning,
herunder hvordan oplysningerne anvendes.
Kordegn, Lis Bjerg Hermind og sognepræst JH
udgør indtil videre arbejdsgruppen
Ingen

83. Godkendelse af dagsorden

godkendt

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

1a: Indbydelse til efterårsmøde i Århus Stifts
Menighedsrådsforening
mandag d. 5. november 2018 kl. 19.00 på
Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15, Højbjerg.
Program for aftenen kan ses på drevet under
menighedsråd / bilag. Arrangørerne ønsker
samlet tilmelding?
Samlet tilmelding til Kasserer senest 28.10.
d. Der afholdes forventningssamtaler med
medarbejderne.
f. Der er afholdt møde med arkitekter. Der skal
nu laves beskrivelse af det ønskede orgel med
henblik på indhentning af tilbud.
g.Der indbydes til Agnetes kaffestue 3 torsdag i
måneden med start januar 2019.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
7.

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg
Diakoniudvalg

Andre:

85. Kvartalsrapport økonomi 2018
Der foreligger budgetrapport for perioden 1.
januar 2018 – 30. september 2018.
Rapporten kan ses på drevet under menighedsråd
/ bilag.

Kvartalsrapport blev fremlagt og godkendt
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86. Fremlæggelse af revisionspåtegning af
årsregnskabet 2017 fra BDO af 24. september
2018, siderne 1-3.
Rapporten kan ses på drevet under menighedsråd
/ bilag.

Revisionspåtegning blev gennemgået og taget
til efterretning

87. Fremlæggelse af Protokollat til
årsregnskabet 2017 fra BDO af 24. september
2018, siderne 4-8.
Rapporten kan ses på drevet under menighedsråd
/ bilag.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået og
revisors bemærkninger blev taget til
efterretning.
Herunder, at MHR fremover redegør for det
etablerede samarbejde med nabosognene.
Protokollatet blev godkendt og underskrevet.
Regnskabserklæring blev taget til efterretning.

88. Menighedsrådets regnskabserklæring
vedrørende årsregnskabet for 2017.
Rapporten kan ses på drevet under menighedsråd
/ bilag.
89. Kort gennemgang af dataarkivets
funktioner mht. regnskabsmateriale.

Udsat til senere møde

90. Opfølgning på udviklingsdagen.
Hvor langt er vi? Anne-Dorte giver en
opsummering.

Der arbejdes videre udfra temadagene - bl.a.
med
Succeskriterier :
-Klar rollefordeling
-Forebygge konflikter
-Konstruktive dialoger - vi oplevelse, opbakning
vedr. beslutninger
“Spilleregler”
Mål : Oplevelse af ligeværd
Der henvises til materialer.

91. Kirkesyn i 2019
Hvornår skal vi have kirkesyn i 2019?
Formanden for stående udvalg ønsker at
menighedsrådet beslutter en dato.

Bygningssyn 12. april 2019

92. Årshjulet 2019
Årshjulet for 2019 kan ses på drevet under
fællesdrev. Årstal kan vælges på faneblad
nederst i Excel arket.

Opdatering fandt sted og vil blive foretaget
løbende af den enkelte.

Alle: Husk opdatering for de enkelte udvalg
inden mødet.
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93. Årsberetning 2018:
Ved kirkeårets udløb skal Menighedsrådet i h. t.
Menighedsrådslovens § 41, stk. 2 aflægge
beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
og orientere om den planlagte virksomhed i det
kommende år. Menighedsrådsmedlemmerne
opfordres hermed til at udarbejde materiale til
årsberetningen.
Se forslag til liste under bilag.

Taget til efterretning.
Materiale til MHR-formand inden 31. oktober.

94. Eventuelt

Der foretages fælles studietur i Ry bladet i 2019
Bettina Bertelsen er valgt som repr. i gruppen.

Lukkede punkter: Pressekontakt og abonnementer
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