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Andre:

100. Beretning
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. Beretningen udarbejdes af
medlemmerne og vil blive givet på mødet.

Godkendt

101. Valg af formand
I § 11 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 771 af 24.
juni 2013 er anført: Hvert år inden udløbet af
formandens funktionsperiode vælger
menighedsrådets valgte medlemmer ved
hemmelig afstemning formand for det
kommende år. Valget ledes af den afgående
formand.

Bent Aavild

102. Valg af næstformand
Efter samme lovbekendtgørelses § 11, stk.2
punkt, skal Menighedsrådet foretage valg af
næstformand for det kommende år.

Anne-Dorte Lange

103. Valg af Kirkeværge
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 1 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kirkeværge for det kommende år.

Mette Obel
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104. Valg af Kasserer
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9 stk. 2 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kasserer for det kommende år.

Peder Skov Larsen

105. Valg af Sekretær
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 4 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Sekretær for det kommende år.

Bettina Bertelsen

106. Valg af Kontaktperson
I henhold til § 11 stk. 3, jfr. § 9, stk. 5 i samme
bekendtgørelse skal Menighedsrådet vælge
Kontaktperson for det kommende.

Tove Bendixen

107. Valg af bygningssagkyndig
I henhold til § 9 stk. 8 i samme bekendtgørelse
vælger en bygningssagkyndig til at deltage i de
årlige syn over kirken og kirkegården.

Hans Lyngsgård

108. Valg af underskriftsbemyndiget
I h.t. § 9 stk. 9 i samme bekendtgørelse skal
Menighedsrådet vælge af sin midte 1 person, der
bemyndiges til sammen med formanden at
underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og
andre dispositioner over fast ejendom og
optagelse af lån.

Peder Skov Larsen

109. Mødedatoer i 2019
I henhold til § 22, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr.
771 af 24. juni 2013 skal Menighedsrådet træffe
beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder
i 2019 skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres
hvert kirkeår.

Maj mødet ændres til 2. maj 2019
Øvrige godkendt

110. Endeligt drifts- og anlægsbudget for
2019
Der foreligger til endelig godkendelse
budgetforslag for 2019.

Budget godkendt med identifikationen:
d.15-11-2018 11:03

I budgettet skal Menighedsrådet fastlægge
målsætninger for valgperioden og
indsatsområder/visioner for aktiviteter i 2019
Budgettet er fra Provstiudvalget ved skrivelse af
14. september 2018 bevilget med en
driftsramme på 3.714.730 kr. og en
anlægsramme på 2.227.815 kr.
Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt.
2

RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 15. november 2018
klokken 18.30

Budgetforslaget vil blive udsendt efterfølgende/
uddelt på mødet.
111. Revisionsprotokollat for regnskab 2017
Menighedsrådet skal behandle Provstiudvalgets
bemærkninger til revisionsprotokollat for
årsregnskab 2017.

Godkendt

Provstiudvalget har på sit møde den 23. oktober
2018 godkendt protokollatet for Ry Kirkekasse
uden bemærkninger.
112. Ansøgning om fortsættelse af
dåbskludeprojektet.
Vi skal tage stilling til om dåbskludeprojektet
skal fortsætte foreløbigt et år mere. Se venligst
ansøgning under bilag. Gudstjenesteudvalget
indstiller til beslutning i menighedsrådet at
projektet fortsætter frem til ultimo 2019.

Indstilling fra gudstjenesteudvalget godkendt.

Se projektbeskrivelse med ansøgning under
bilag.

113. Diakoni
Udvalget informerer om start af Agnetes
kaffestue den 17. januar 2019.
Desuden ønsker udvalget en drøftelse og
eventuel beslutning om visitkort og følgebrev til
de opsøgende samarbejdspartnere.
114. Indbydelse til stedfortrædere til
sammenkomst.
Det foreslås, at stedfortræderne – i lighed med
tidligere år – indbydes til en sammenkomst med
Menighedsrådet til det første møde i det ny
kirkeår som er den 13. december 2018.

Orientering fandt sted.
Der udarbejdes visitkort til uddeling
Følgebrev benyttes til interne
samarbejdspartnere.

Godkendt, at stedfortrædere indbydes.
Emne: orgelprojektet
Arbejdsgruppe
Bettina Bertelsen, Mette Obel og sognehusvært

Evt. emner til aftenen skal drøftes, og der skal
nedsættes et udvalg til at tage sig af
sammenkomsten.
115. Eventuelt
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Det blev besluttet midlertidig for årene 20182019 at fravige udvalgsvedtægternes regler for
medlemsantal og evt.
fødte formænd.
Koordinationsudvalg (KU): Anne-Dorte, Tove,
Bent
Formand: Bent
Næstformand: Anne-Dorte
Sekretær: Bettina
Kontaktperson: Tove
Kirkeværge: Mette
Kasserer: Peder
Valgudvalg: Peder (formand), Bettina, Lis
Stående Udvalg: Lis (formand), Bent, Tove,
Jesper
Gudstjenesteudvalg: Anne-Dorte (formand),
Henning, Mette
Aktivitets- og kommunikationsudvalg: Dorthe
(formand), Henning, Anne, Jesper
Økonomi: Peder (formand), Bent, Lis, Jesper
Præstegårdsudvalg: Lis (formand), Bettina, Mette
Personaleudvalg: Tove (formand), Henning,
Bettina
Orgeludvalg: Mette (formand), Lis, Bent, Jesper,
Dorthe
Diakoniudvalg: Anne (formand), Mette, Tove
Referat godkendt
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