Menighedsrådet ved Gl. Rye Sogn

Referat for Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 01.05.2018 kl. 19-22

Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Henrik Braderup Olsen, Iben Thomsen, Jesper Bylling, Hanne Østergård,
medarbejderrepr. Jesper Christensen, Henrik Wang Kjær, Lise Rask Fick
Fraværende med afbud: Tove Høgh Olsen
Referent: sekretær Lise Rask Fick

Dagsordenpunkter
40/18 Godkendelse af referat og dagsorden.

41/18 Orientering fra formanden, herunder drøftelse
og punkter til beslutning
- Distriksforeningen – forslag om
fusion – beslutning om rådets
indstilling (bilag 1)
- Orientering om ny lov om valg til
menighedsrådet
- Billedlicens – internetbilleder
- Anmodning om tilladelse til besøg
fra Stauning menighedsråd
- Ansøgning fra Kreativgruppen om
brug af sognehuset
- Ansøgning fra Socialdemokratiet
om brug af sognehuset til
foredragsaften

Referat
Dagsorden og referat godkendt med flg.
tilføjelser:
*Gitte Schmidt var til stede ved sidste MRmøde – dette fremgik ikke af referatet fra
sidste møde.
*præcisering af 37/18:
Vedr. kirkerenovering – ny sokkel på døbefonten: det blev besluttes at der tegnes en ny
sokkel i skitse materialet.
*Formanden havde ved mødets start tre
tilføjelser til dagsordenen
- Distriktsforeningen: Vi som
menighedsråd bakker op om det
indledende arbejde med en
fusionstanke med tanke på de
muligheder det kan give. Vi der gerne,
at vi modtager flere informationer om
konsekvenser og muligheder i tankerne
bag.
- Orientering
- Billedlicens – internetbilleder: Licens
(Vista) vedr. brug af billeder til
konfirmandundervisning men ikke
hjemmeside. MR finder ikke en sådan
licens nødvendig, da der findes åbne
databaser som kan bruges. MR har en
procedure om ikke at bruge materiale
uden tilladelse.
- Anmodning: Onsdag d 6.6.2018
sogneudflugt. Desværre ikke muligt da
der er orgelstemning. Formanden giver
Stauning menighedsråd besked om at
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42/18

Orientering fra kasseren, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
- Kvartalsbalance 1. kvartal 2018
(bilag 2)
- Gennemgang og vedtagelse af
budgetprioriteringer inden
udarbejdelse af budget 2019.

43/18 Orientering fra præsten, herunder drøftelse og

-

-

-

punkter til beslutning.

-

-
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de kan besøge stedet men ikke kirken.
Alternativt kan de besøge Skt. Sørens
kirke en anden dag.
Ansøgning: Kreativgruppen vil gerne
benytte sognehuset tirsdage kl. 19-21 i
lige uger. Kreativgruppen er villig til at
vige pladsen hvis MR har brug for
lokalerne. Dette vil menighedsrådet
gerne give tilladelse til. Formanden
giver Kreativgruppen besked herom.
Socialdemokratiet har adspurgt om lov
til at afholde et offentligt foredrag om
Socialdemokratiets historie i efteråret.
Dette vil MR gerne give tilladelse til.
Formanden giver rette vedkommende
besked.
Kvartalsbalancen 1. kvartal 2018
gennemgået og godkendt.
Gennemgang og vedtagelse af
budgetprioriteringer inden udarbejdelse
af budget 2019.
Flg. skal tænkes ind i budget 2019:
*Der skal laves en detaljeret
udviklingsplan for kirkegården. Vi skal
sandsynligvis søge midler i Provstiets
udviklingspulje til det formål.
*Overvejelser om indkøb af ny katafalk
for anlægsmidler 2019/2020 – anslået
pris kr. 50.000-60.000
*Ønske om at puljen til foredrag hæves,
da den i mange år været konstant og
foredrag bliver dyrere.
*Fortsat fokus på kommunikation
* Overvejelser om abonnement på
Kristeligt Dagblad (evt netabonnement)
for MR.
Vi står for at skulle planlægge foredrag
for 2019: Forslag modtages gerne.
Pinsegudtjeneste 20.5 kl 11.: I år er der
fokus på, at pinsen er modfortællingen
til Babelsfortællingen – dette sker ved
at der kommer forskellige læsere på
forskellige sprog.
10.6. medvirker Børnekoret.
Sidste fyraftenssalmesang i denne
omgang er 9.maj i Gl Rye og 16.maj i
Ry. Genoptages evt. efter sommeren –
dette skal aftales med de andre sogne.
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44/18

45/18

Orientering fra kirkeværgen, herunder
drøftelse og punkter til beslutning
- Fortsat behandling af ansøgning
vedrørende opgradering af
kirkegård (bilag 3) (Jesper
Christensen)
- Ansøgning vedrørende gravminde
(bilag 4) (Jesper Christensen)

Orientering fra kontaktperson, herunder
drøftelse og punkter til beslutning
- Ansættelse af ny
kirketjener/gravermedhjælper.
- Menighedsrådets forholdsregler i
relation til arbejdsmarkedskonflikt

-

-

Vedr. Aktuelt: Der skal skrives et
indlæg fra MR om bl.a. formandsskiftet
og sammensætningen af det nye råd.
Formanden påtager sig opgaven med
dette. Det aftales at MR fremover på
MR-møde inden deadlines på Aktuelt
tager en drøftelse af hvad vi kan
informere om og bidrage med.
Præsten arbejder med en ide om en
fotodag hvor konfirmander og
minikonfirmander kunne arbejde med
temaer.
Der er opstået en sætningsskade i
sydmuren på præstegården og
adskillige frostsprængninger i soklen.
Ifm. det årlige kirkesyn kigger
præstegårdsudvalget på skaden.
Tømreren har besigtiget fugtskaden i
badeværelset i præstegården – der er
ikke umiddelbart fugt i konstruktionen
eller under isoleringsmaterialet.
fugtskade. Tømrerens forslag er at
udsugningsrøret afkortes –
menighedsrådet tiltræder forslaget.
Der skal aftales en dato til møde på
kirkegården som foreslået i det
pågældende brev – kirkegårdsgraver
Jesper Christensen tager initiativ til dette.
MR har brug for at få besvaret en
række spørgsmål om fx dimensioner og
overvejelser om fæste mm for at kunne
vurdere ansøgningen. Kirkegårdsgraver
Jesper Christensen tager kontakt til
ansøger og sender svarene til MR’s
medlemmer som forpligter sig til at
svare hurtig så sagen kan afgøres.

Undervejs i aftenens drøftelser opstår
spørgsmål vedr. 10-årsgennemgang af
sognehuset. Kirkeværge tager kontakt til Søren
Frandsen og forhører sig om der har været 10årsgennemgang på sognehuset.
- Stillingen er opslået. Der er tvivl om
datoen for ansøgningsfristen er korrekt
på en af jobportalerne.
Kontaktpersonen får afklaret dette.
Ansættelsesudvalget mødes 15.5.
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på det offentlige område
Orientering fra medarbejdermøde

-

46/18

Orientering fra øvrige poster og udvalg
herunder drøftelse og punkter til beslutning.
- Projekt til kirkerenovering,
opfølgning fra seneste møde.
- Afklaring vedrørende situation
omkring orgel (Bilag 5)
o Maling
o Rensning
o Leje af orgel i
renoveringsperiode

47/18 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.

Arkitekten er informeret om
beslutningerne på sidste MR-møde og
har taget kontakt til Nationalmuseet
mhp besøg som aftalt. Der afventes en
dato for dette.
- Afklaring:
o Præsten udbeder sig en pris på
slibning, reparation og bemaling
fra arkitekten mhp. ansøgning
om ekstrabevilling.
o Vedr. rensningen: Der
foreligger et tilbud fra sidste år
på 85.000 plus moms – det skal
opdateres med de nyeste
forudsætninger når det bliver
aktuelt at søge.
o Tilbuddet om leje af orgel skal
opdateres inden der skal
ansøges om midler – kirkeværgen følger op på dette.
Nuværende webmaster Bent Doktor var til
stede fra punkt 43/18 og under Evt. drøftede
han og menighedsrådet den fremtidige
helhedsløsning af kommunikation.

48/18 Lukket møde vedrørende
personalespørgsmål

Side 4 af 4

-

Punktet er ikke relevant lige nu –
urafstemningen ultimo juni afventes.
Referatet renskrives af sekretær på et
senere tidspunkt.
Jesper Christensens gamle
arbejdstelefon virker ikke længere.
Undersøger hvordan
viderestillingsfunktionen fungerer hos
YouSee – evt. med en
udvidelse/ændring af abonnementet.

