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Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel

30. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

31. Godkendelse af referat fra mødet den 11.
februar 2016

Godkendt

32. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

33. Årsregnskab 2015
Kassereren har udarbejdet årsregnskab for 2015.
Regnskabet udviser et totaloverskud på
77.314,27 kr., idet driftsregnskabet udviser et
overskud på 97.997,15 kr., og anlægsregnskabet
udviser et underskud på 20.682,88 kr.

1. Underskrev vedtægter i forbindelse med
kalkningssamarbejde.
2. Intet
3. Henrik Jensen har fødselsdag,
50 år, – medarbejdermøde 29. marts
4. Orientering
5. Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
fik et godt resultat
6. Stående Udvalg: Kalkning er blevet
noget dyr i forhold til hidtidige prise
Kommunikationsudvalget: Arbejdet
med at koordinere Ry Bladets interesser
i forhold til mulig Kirkeside i Ugebladet
skrider fremad. – Kunstneriske
gudstjenester er gennemført. Fremmødet
beskrives som tilfredsstillende.
Aktivitetsudvalget: Intet
Økonomiudvalget: har holdt et par
møder, hvis indhold fremgår af dette
mødes dagsordenpunkter
Årsregnskab 2015, afleveret til
Økonomiportalen d. 16-03-2016 kl. 15.23.
Godkendt.

Hovedafvigelserne i forhold til budgettet for de
enkelte formål er beskrevet på side C-1.
Årsregnskabet vil som bilag til dagsordenen
blive udsendt af kassereren.
34. Anlægsbudget for 2017-2019
Forslag til driftsbudget for 2017 og anlægs-

Til orientering:
Anlægsbudget skal omfatte:
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budget for 2017-2019 skal indsendes til
2017 Parkeringspladsen:
Provstiudvalget senest 15. april 2016. Indstilling 2018 Søen på kirkegården
fra Stående udvalg fra møde den 29. marts 2016
vil blive forelagt ved Menighedsrådets møde
den 14. april 2016.
Udvalget har påbegyndt drøftelserne ved møde
den l. marts 2016.
Formanden for udvalget vil overordnet orientere
om de anlægsarbejder, som udvalget har drøftet
gennemført i perioden.
35. Orglet
Kirsten Jørgensen vil orientere om
hovedindholdet af orgelkonsulentens
redegørelse efter vurdering af orglets tilstand
m.v. ved besøg i Ry den 1. februar 2016.

Orientering taget til efterretning

36. Åben kirke
Stående udvalg har drøftet forslag fra Mette
Obel om udvidelse af kirkens åbningstid.

Stående Udvalg sørger for implementeringen
sammen med personalet.

Udvalget indstiller, at kirkens åbningstid
forlænges mandag-fredag indtil kl.18,00 med
følgende virkninger:
- Teknikrummet skal aflåses
Tilgængelighed til lys i kirken skal
vurderes
- Kameraet skal sikres ved fastgørelse
- Opbevaring af visse dele af inventaret
skal revurderes
- Ordningen vurderes løbende
- Pressen orienteres om ordningen.
Der orienteres ikke på hjemmesiden.

37. Ry-Bladet – Samarbejder
Provsten havde indbudt Ry-Bladets præster og
menighedsråd til møde den 25. februar 2016 til
drøftelse af fremtidige pastorats modeller.
Til mødet forelå dagsorden til mødet samt
referat fra et tidligere møde afholdt den 27.
august 2015 med præster og formænd i RyBladet.
Der foreligger et af provstikontoret udarbejde

Økonomiudvalget samt Tove som
kontaktperson udarbejder forslag til vurderinger
for opgavens forskellige sektorer til næste
menighedsrådsmøde
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referat fra mødet, dataret 13. marts 2016.
Referatet vedlægges dagsordenen sammen med
et eksempel af den omtalte SWOT-model.
Som næste skridt opfordrer provsten til:
”Hvert menighedsråd går hjem og diskuterer
deres tilhørsforhold og ønsker for samarbejde.
Hvad giver mening? Hvem vil I gerne være i
pastorat sammen med?
I kan evt. anvende SWOT-analysen, som sendes
rundt.”
Herudover anføres andre tiltag til alle sogne.

Menighedsrådsmøde
Torsdag den 17. marts
2016
klokken 18,30
Sektorer:
præster, menighedsråd, kirketjenere,
kirkegård, musikpersonale, kordegn –personale
generelt
Mulige konsekvenser:
Økonomiske- , medarbejder- , praktiske
konsekvenser

Næste møde er fastlagt til: Torsdag den 16. juni
2016 i Ry sognehus kl. 16,30 med temaet:
Udveksling af erfaringer fra SWOT-analysen og
indsendte materialer. Tegner der sig nye
muligheder? Skal biskoppen inddrages i den
næste fase?
Det foreligger til Menighedsrådet at drøfte
næste skridt i f.t. samarbejdet.
38. Biskoppens møde med Ry-Bladets
menighedsråd
Det er aftalt med Biskoppen, at han besøger RyBladet den 15. september 2016 kl. 17,00-18,30 i
Ry sognehus.

Til efterretning

39. Eventuelt

Studietur ? på næste møde;
Lægmandsgudstjeneste i uge 30;

Lukkede punkter: Personalesager

