Referat af Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 15. august 2018 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Tilstede: Henrik Braderup Olsen, Iben Thomsen, Hanne Østergård, Jesper Bylling,
medarbejderrepr. Jesper Christensen, Gitte Schmidt som suppleant, Henrik Wang Kjær Jensen,
Tove Høgh Olsen, Lise Rask Fick
Referent: Lise Rask Fick
Dagsorden:
58/18 Godkendelse af referat og dagsorden.

59/18 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Formands- (og næstformands-) møde i Ry
den 21/8
-

60/18 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Gennemgang af kvartalsrapport (bilag 1)

61/18 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
- Overvejelse om udarbejdelse af nyt logo i
forbindelse med lancering af ny
hjemmeside

Referat
Referat og dagsorden godkendt. Vi aftaler at
stramme op på tidsforbruget på møderne.

Kort orientering: Mødet afholdes tirsdag og
med deltagelse af biskoppen.
Henvendelse fra lån af menighedslokalerne
til fest ifm. kirkelig handling. Denne afslås
med henvisning til vedtægterne. Formanden
giver besked til vedkommende.

Kvartalsrapporten gennemgås – der er ikke
noget, der giver anledning til bekymring.
Det besluttes, at formanden, kassereren og
regnskabsføreren i fællesskab finder en
alternativ placering til likvide midler (afsat
til kirkerenoveringen) mhp. sikring af
værdien og sikring mod negativ rente.

Sognepræsten orienterer om:
- Minikonfirmanderne starter om
eftermiddagen d. 6.9 og Michelle er
medhjælper.
- Konfirmanderne starter uge 39
- Præstens tlf. fungerer ikke; det
besluttes af afsætte et beløb til en
Iphone 7.
- Præsten beder om hjælp til at køre et
el-klaver til Øm Kloster til
gudstjenesten derude. Jesper
Christensen sørger for at hjælpe med
dette.
- Arr. i sept: Høstgudtjeneste 23.9 kl.
11 med efterfølgende høstbyttemarked. Orgelkoncert 21.9 kl 19:30
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-

-

-

ved organisten i Gl Rye kirke. 27.9
foredrag Chr. Hjortkær der taler om
skam i samarbejde med Udsyn.
Der er en idé om at menigheden ifm
menighedsmødet samles om at skabe
en sang sammen med Anders Graae.
Der skal aftales kirkesyn.
Der er lavet en præcisering af
kirkegårdsplanen. Denne sendes ind
til provstiet af sognepræsten.
Det aftales at lave et visionsseminar
for MR og kirkens ansatte i efteråret.
Dette skal aftales på det næste MRmøde

Der er overvejelser om, hvorvidt der skal
udarbejdes et nyt logo for kirken i
forbindelse med lanceringen af ny
hjemmeside. Det besluttes, at der udskrives
en forslagskonkurrence i sognet. Gitte
kontakter Brugsens bestyrelse ift hvordan de
greb sagen an. Herefter taler Gitte S. og
sekretæren sammen og præsenterer for rådet
forslag til den videre proces.
62/18 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og
punkter til beslutning

Der er kommet en henvendelse vedr. en
gravsten, hvor graven er ved at blive sløjfet
fra Ry kirkegård. Forespørgslen går på
hvorvidt stenen kan indføjes i lapidariet på
Gl Rye kirkegård, idét der ikke er et
lapidarium på Ry kirkegård. Stenen stammer
oprindeligt fra Øm Kloster. MR beslutter at
sige ja til forespørgslen hvis det skulle blive
aktuelt for forespørgeren. Kirkeværgen
svarer den pågældende.
Kontaktpersonen finder forslag til datoer for
syn.

-

63/18 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning
- Ansættelse af ny
kirketjener/gravermedhjælper.

Der er ansat ny
kirketjener/gravermedhjælper. Der er
arrangeret lovpligtige kurser for den
pågældende. Graveren har ansøgt om orlov
(forældreorlov) i perioden 10.12.201831.3.2019. Det besluttes at imødekomme
dette.
Michelle starter op igen efter barsel
1.9.2018. Kontaktpersonen indkalder
Kirsten, Jesper og Michelle til den
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fremrettede planlægning.
Michelle har ansøgt om midler (kr 600) til
kursus – dette bevilges af rådet.
Ifm graverens orlov skal der vælges en ny
medarbejderrepræsentant; kontaktpersonen
indkalder kirkens personale til et
ekstraordinært møde om dette.
-

64/18 Orientering fra øvrige poster og udvalg herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
- Forandringer i rådgivende arkitektfirma
Brøgger (Nu ERIK). Orientering, drøftelse
og beslutning om det kommende
samarbejde.
65/18 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.

Det besluttes at fortsætte samarbejdet
Torben Oxbøll og den – på projektet nye arkitekt fra ERIK. Sognepræsten tager
kontakt og sætte et møde op.
Arbejdet med den nye hjemmeside har været
sat på pause idet Facebook ikke har reageret
på henvendelser om nødvendige oplysninger
mm. Der er behov for en ny udbyder, hvilket
MR beslutter at give Martin Rud tilladelse
til at sætte i stand; DKM-kontoen skal evt.
siges op. Gitte og præsten tager fat i først
Martin Rud og senere Mette Lai for den
videre proces. I en visuel tid er det vigtigt at
have gode billeder til hjemmesiden – det
diskuteres hvordan rådet arbejder med det. I
første omgang tager rådets medlemmer
kontakt ud i netværket for at få forskellige
billeder af kirken og liv & aktiviteter i
kirken.

66/18 Evt. lukket møde vedrørende personalespørgsmål
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