Menighedsrådet ved Gl. Rye Sogn

Referat for Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 04.04.2018 kl. 19-22

Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Henrik Braderup Olsen, Iben Thomsen, Hanne Østergård, medarbejderrepr. Jesper
Christensen, Jesper Bylling, Henrik Wang Kjær, Karin Søgård, Tove Høgh Olsen (via Skype), Lise
Rask
Fraværende: Afbud fra Lars Bitch og Annette Haagerup,
Referent: sekretær Lise Rask

Dagsordenpunkter

Referat
Dagsorden og referat godkendt

30/18 Godkendelse af referat og dagsorden.
31/18 Midlertidig supplering og konstituering af
menighedsrådet efter bevilling af orlov til
formanden:
Menighedsrådet konstituerer sig for den nye
Periode – foreløbigt indtil 1. søndag i advent.

Emnet drøftes.
Tove Høgh Olsen indtræder som
stedfortræder i Helle Klejs Vagners
orlovs periode.

Valg af formand

-Henrik Braderup Olsen

Valg af næstformand

-Henrik Wang Kjær Jensen

Valg til øvrige poster i
menighedsrådet
- Valg af kirkeværge
- Valg af kasserer
- Valg af sekretær
- Valg af kontaktperson
- Valg af bygningskyndig

- Jesper Bylling
- Tove Høgh Olsen
- Lise Rask Holm Fick
- Henrik Wang Kjær Jensen
- Søren Frandsen

- Valg af underskriftsberettiget

- Henrik Wang Kjær Jensen

Valg til stående udvalg m.v.
- Valg til kirke- og
kirkegårdsudvalg
(sognepræst + 2 valgte
medlemmer)

- Iben Thomsen
- Lise Rask Holm Fick
- Henrik Wang Kjær Jensen
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32/18 Orientering fra fungerende formand, herunder
drøftelse og punkter til beslutning
*Forslag og tilbud vedrørende
kommunikationsstrategi

Det besluttes at tage imod tilbuddet
vedrørende kommunikationsstrategi –
grundpakken og tilvalgselementerne.
Der nedsættes et udvalg bestående af
Gitte Schmidt, Jesper Bylling, Iben
Thomsen og Karin Søgård til at drive
processen.
Indledningsvis tager Henrik Braderup
Olsen kontakt til Martin Rud og beder
ham indkalde udvalget, når han er klar.
Det besluttes, at Gitte Schmidt bliver
bindeleddet mellem menighedsrådet og
Mette Lai, der får opgaven med at
lægge begivenheder, information mm
ud på hjemmesiden, Facebook og andre
relevante platforme. Denne
helhedsløsning skal afløse den hidtidige
løsning i en overgangsordning.
Lise Rask tager kontakt til Bent Doktor
og aftaler det videre forløb mhp.
overgangen; menighedsrådet vil
desuden takke Bent Doktor for godt
samarbejde med en afskedsgave.

33/18 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
*Orientering om foreløbig budgetramme for
2019
*Gennemgang og vedtagelse af eventuelle
anlægsønsker til 2019.

34/18 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.

*Der orienteres om den foreløbige
budgetramme for 2019. Budgettet
laves de kommende måneder.
*Der er ikke afsat midler til
rengøring og farvesætning af orglet
samt elektriker; disse midler skal
søges, når vi får de nødvendige
oplysninger fra tilbudsgiver.
Ansøgningsfristen er 15.april 2018
Præsten takker for en dejlig
påskefejring til de tilstedeværende.
Ift de forestående konfirmationer
aftales det, at Gitte Schmidt (kl 8:15
– kl 11), Henrik Wang Kjær Jensen
(kl 10 – kl 12:30) sidder
telegramvagt fra kl 8:15 til 12:30
Onsdag d 11.4.2018 er der koncert i
kirken med Henrik Goldschmidt
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((Obo) og organist Murray Stewart.
Præsten har bestilt ny emhætte hos
Salten El- Tømrer er kontakt mhp at
efterse isoleringen.
35/18 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og

%

punkter til beslutning

36/18 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
*Ansættelse af ny gravermedhjælper.
*Menighedsrådets forholdsregler i relation
til arbejdsmarkedskonflikt på det
offentlige område
*Div:

37/18 Orientering fra øvrige poster og udvalg herunder
drøftelse og punkter til beslutning.

*Projekt til kirkerenovering
*Opfølgning fra
seneste møde, beslutninger vedrørende
koret jf. seneste mødereferat.
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*Orientering om at
ansættelsesudvalget mødes fredag
6.4.2018 for at udarbejde en
jobopslag og drøfte rammerne for
stillingen.
* medarbejder møde d. 19.4.2018.
* Ift: Menighedsrådets forholdsregler
i relation
til arbejdsmarkedskonflikt på det
offentlige område: Anbefalingerne
fra Kirkeministeriet følges. Hvis det
bliver aktuelt må der tages et
ekstraordinært MR-møde. Præsten
har orienteret de kommende
konfirmander og deres familier om at
konfirmationerne kan gennemføres
da hun er tjenestemandsansat men
hvordan rammerne i givet fald vil
blive kan vi ikke vide nu.
*Orientering med supplement fra
Jesper Christensen om, at den nye
gravermedhjælper er startet stille og
roligt op.
*Orientering: kirkesanger Michelle
Elmhøj Pedersen vender tilbage til
arbejdet efter barsel d 1.9.2018
Præsten orienterer ift
kirkerenoveringen:
- Kalkningsprøver d 11.4.2018
Arkitekten har brug for flg til at
skrive skitseprojektet:
- Gulvet under podiet: se sidste
referat. Ift højden på alteret – det
besluttes at der skal sendes ansøgning
til Nationalmuseet, hvorvidt højden
kan mindskes og dette forhold har
betydning for podiet. Vi er
indforstået med at der skal afsættes
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midler til at få Nationalmuseet på
besøg og undersøge om det er muligt.
Arkitektfirmaet sætter dette i gang.
- Altertæppe/ikke-altertæppe: Det
besluttes at gulvet lægges plant så vi
efterfølgende kan tage beslutningen.
- beslutningen om A- eller Bknæfaldet kan vente til senere. Men
det besluttes at der skal tegnes et
knæfald.
- ift. fast eller mobilt inventar: denne
beslutning kan der også ventes med.
- ift. ny sokkel på døbefonten: denne
beslutning kan der også ventes med.
Det kan evt. skrives ind i materialet.
Ift orglet: Vi går efter at orglet
farvesættes sammen med det øvrige
kirkeinventar.
38/18 Diverse herunder drøftelse og punkter til beslutning.

Det aftales der skal sendes en
opmærksomhed til Helle Klejs
Vagner, der er på orlov.
Den 20.4.2018 er der
byudviklingsmøde -Gitte Schmidt og
Lise Rask deltager fra
menighedsrådet.

39/18 Evt. lukket møde vedrørende personalespørgsmål, samt
behandling af spørgsmål fra provsten udledt
af formands-næstformandsmøde med personfølsomme
oplysninger.
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