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Menighedsrådsmøde
torsdag den 8. februar 2018
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Bettina Bertelsen samt Anne- Dorte Lange
med afbud
Godkendt

16. Godkendelse af dagsorden
17. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet
18. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene:
a.
b.
c.
d.
e.
7.

f.
Andre

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

19. Behandling af Revisionsprotokollat fra
Revisionsfirmaet BDO.
Fremsendt d. 21.12.2017 vedr.
beholdningseftersyn d. 21.09.2017.
Punktet er udsat fra sidste møde.
20. Afledt af revisionsprotokollatet skal der
tages stilling til flg.:
a. Menighedsrådet skal tage stilling til placering
af likvide midler.
b. Opdatering af bilag til regnskabsinstruks,
herunder fastlæggelse af disponerings loft.
c. Fastlæggelse af opfølgende interne
ledelsesmæssige kontroller af
regnskabsførerens bogføring og betalinger.
d. Udarbejdelse af oversigt over mobiltelefoner,
PC'er og øvrige multimedier, som
menighedsrådet ejer.

Der henvises til indbydelse fra Århus Stift
vedr. forårsmøde
samt Temamøde i Kirkefondet
Begge er eftersendt som bilag.
Tilmelding senest 19.2. til fmd. vedr. begge.
1: Der er sendt ansøgning til Provstiudvalget
om anlægsmidler til opsparing til nyt orgel i
Ry kirke.
2.ingenting
3.indbrud i Dover vedr. maskiner m.v.
4.ingenting
5.ingenting
6.
b 6.3 foredrag ved Simon Dalsgård
7.ingenting

Gennemgået og godkendt

a. Udfra drøftelse besluttes at fortsætte
ved nuværende pengeinstitut
b. Regnskabsinstruks opdateres i henhold
til drøftelse og beslutning på mødet
c. MHR får fortsat forelagt
kvartalsrapporter vedr. forbrug
d. Oversigt udarbejdes af regnskabsfører
e. MHR foranlediger udarbejdelse af tro
og love erklæringer
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e. Udarbejdelse af tro- og loveerklæringer for
medier, som kun anvendes arbejdsmæssigt.
21. Studietur for menighedsrådsmedlemmer
og medarbejdere.
Vi skal have fastsat en dato?
Vi skal have nedsat et lille udvalg til at arrangere
turen.

Arbejdsgruppe -Anne Rasmussen og Jesper
Hanneslund .samt medarbejder.
dato fastsættes til 23. sept. dog med mulighed
for ændring

22. Drøftelse af samarbejde mellem Ry kirke
og Ry Højskole om evt. Marathonsangdag den
8.9.18.

Godkendt at samarbejdet fortsætter med
henblik på arrangement den 8.9.2018.

23. Diakoni i Ry sogn.
Anne skriver i sit oplæg:
Diakoni betyder tjeneste. Diakoni er kirkens
omsorgstjeneste.
Det er evangeliet i handling og udtrykkes gennem
næstekærlighed.
Diakoni tager udgangspunkt i menneskets
uendelige værdi.
Diakoni er at mødes i øjenhøjde og åbne
hinandens øjne for næstens nød.
Diakoni er at løfte mennesker ud af ensomhed og
gøre en forskel.
Diakoni er først og fremmest kristendom i
praksis. Den sidder i hænderne og fødderne, hvor
hverdagens gudstjeneste ligger, som Kristus
gjorde i sin tid og gik rundt og talte med
folk og spiste sammen med dem.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
Anne Rasmussen, Mette Obel og Lis Hermind
og Tove Bendixen.
Gruppen udarbejder oplæg til senere drøftelse
og beslutning i MHR.

Fra vores deltagelse i begyndelsen af 2017 i
Løgumkloster kurset blev der bl.a. sagt af
Jan Ørtenblad, Stiftspræst for diakoni i Ribe Stift:
· Hvem er det vi skal hjælpe?
· Målgrupper? Hvem har behov? Er andre i
gang?
· Omsorgsfællesskaber: Sogneudflugter,
Cafeeftermiddage m.v.
Ry sogn diakoni:
· Hvad har vi at byde på?
· Har vi for mange tilbud?
· Har vi for få?
· Er der tilbud, der skal styrkes eller ændres?
· De frivillige?
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24. Påskegudstjenesterne i Ry kirke.
Se vedhæftede bilag: Dorthe og Jesper har
udarbejdet en projektbeskrivelse med tilhørende
bilag for hvordan påskedagene kan forløbe i Ry
kirke. Menighedsrådet skal godkende projektet.

Menighedsrådsmøde
torsdag den 8. februar 2018
klokken 18.30
Der arbejdes videre med projektet.
Materiale færdiggøres på næste MHR møde.

Bilag:
Revisionsprotokollat
Præsternes projektbeskrivelse og bilag om påskegudstjenesterne
Lukket punkt: Den fremtidige struktur i Ry-bladet
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