Menighedsrådet ved Gl. Rye Sogn

Referat for Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 07.03.2018 kl. 19-22

Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Helle Klejs Vagner, Henrik Braderup Olsen, Iben Thomsen, Hanne Østergård,
medarbejderrepr. Jesper Christensen, Gitte Schmidt som stedfortræder for Jesper Bylling, Karin
Søgård, Henrik Wang Kjær Jensen, regnskabsfører Birgit Skjøde Nielsen.
Jesper Bylling har deltaget fra punkt 22/18.

Referent: sekretær Lise Rask Fick

Dagsordenpunkter
20/18 Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat
Referat og dagsorden godkendt med
den tilføjelse at der på mødet blev
nedsat et ansættelsesudvalg til
ansættelse af ”gravermedhjælper
ved landsbykirkegård” bestående af
Helle Klejs Vagner, graver Jesper
Christensen, kontaktperson Henrik
Wang Kær Jensen og sognepræst
Iben Thomsen.

21/18 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
* Gennemgang af og godkendelse af årsregnskab
Bilag 1

* Regnskabet 2017 blev
gennemgået ved regnskabsfører og
derefter godkendt
Bemærk! Tilføjelse til
kommentarerne til regnskabet ved
regnskabsfører: Menighedsrådet
bemyndiger regnskabsføreren til at
føje følgende forklaringerne under
formål 6 administration og
fællesudgifter: 6700
efteruddannelse: Budgettet, blev
overskredet, da der ikke var refusion
til graverens kurser, da han har en
læreruddannelse.
Momsfradragsprocenten er 28%.
Regnskabet er godkendt. Gammel
Rye Menighedsråd, CVR-nr.
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38956612, Regnskab 2017,
Afleveret d. 28.2.2018 11:08
22/18 Præsentation og beslutning om indsendelse af
projekt til kirkerenovering. Torben Oxbøl og
Søren Frandsen deltager i denne del af mødet.
Bilag udleveres på mødet.

* Torben Oxbøl og Søren Frandsen
gennemgik projektet til
kirkerenovering. Der blev
præsenteret to forslag til løsningen
for et lettere indtryk omkring
knæfaldet.
Karin Søgård orienterede dels kort
om sidste møde i
renoveringsudvalget dels om ideen
om udarbejdelse af et nyt
altertæppe.
Det blev besluttet, at afsætning af
kalkningsprøver ved Jesper Sig kan
gå i gang, og at beløbsrammen er kr.
10.000 plus moms.
Menighedsrådet besluttede at
teglgulvet skal føres igennem og
ottekanten foran døbefonten skal
væk. På næste møde besluttes
tæppe/ikke tæppe?, alterets højde
(kan alteret sænkes?), soklen på
døbefonten?, fast inventar?, orglet
farvesættes sammen med bænke og
det øvrige?
Rådgivningsaftalen skal sendes ind
til Stiftets jurister til godkendelse –
sognepræsten tager sig af dette.

23/18 Orientering fra formanden, herunder drøftelse og
punkter til beslutning:

Formanden orienterer om, at hun
søger orlov fra posten som formand
for menighedsrådet af
helbredsmæssige grunde; hun vil
søge orlov for 12 måneder.
Orlovsønsket er godkendt af
menighedsrådet.
Som reglerne er, skal 1. suppleanten
indkaldes og over tid en
nykonstituering for menighedsrådet
finde sted.
Formanden trækker sig dermed også
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som ankermand for festudvalget (se
referatet fra menighedsmødet) men
sender mails ud til de, der har meldt
sig interesserede. Ligeledes trækker
formanden sig fra arbejdet omkring
kirkestafetinitiativet.

24/18 Orientering fra præsten, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
*

*

25/18 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og
punkter til beslutning
* Orientering om indbrud

*Kort orientering om indbrud i
graverværkstedet. Alarm og
lysfølere diskuteres – dette skal
undersøges ift. pris og muligheder.
Kirkeværgen undersøger og tager
det op på et senere møde.

26/18 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
*Ansættelse af ny gravermedhjælper.

*Stillingen skal slås op.
*Hanne Østergård er lært op som
kirketjener, så hun kan afløse. Der
skal udarbejdes en kontrakt.
* Kirkesanger Michelle er på barsel;
der er rettet henvendelse til hende
mhp. hvor lang barsel hun tager.
Svar afventes.
*Ift. en mulig kandidat til stilling
som gravermedhjælper skal en
indledning med virksomhedspraktik
undersøges/afklares.
%

27/18 Orientering fra øvrige poster og udvalg herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
28/18 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
*Stafetudvalg Bilag 2
*Gennemgang af og beslutning om ansøgning fra
kirkegårdsudviklingsplan.

*Orientering om Kirkestafetudvalg
– se i øvrigt referatet fra
menighedsmødet.
Ansøgningen er en uddybning, der
var ønsket fra provstiudvalget.
Ansøgningen fra kirkegårdsudvalget
godkendes til at kunne sendes afsted
til provstiudvalget – forhåbentlig til
behandling på næste
provstiudvalgsmøde. Sognepræsten
sender ansøgningen afsted.
*Bemærk: Der anføres et ønske om,
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at der igen kan skabes mulighed for
gravsteder i afsnit D og E med
begrundelsen, at der her er en
specielt god udsigt.

29/18 Evt. lukket møde vedrørende personalespørgsmål,
og formands-/næstformandsmøde med provsten.
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