Dagsorden for Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 7 februar 2018 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til Stede: Helle Klejs Vagner, Henrik Wang Kjær Jensen, Hanne Østergaard, Jesper Bylling, Iben
Thomsen, Henrik Braderup Olsen, Jesper Christensen (Personalerepræsentant), Gitte Schmidt
(stedfortræder), Karin Søgaard (stedfortræder), Martin Rud (gæst)
Afbud: Lise Fick

Dagsorden:

Referat

10/18

Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat og dagsorden godkendt

11/18

Møde med Martin Rud angående fremtidige
muligheder for at øge vores og vores
arrangementers synlighed i byen.

På basis af menighedsrådets beskrivelse af ønsker
og behov kom Martin Rud med en beskrivelse af
forskellige muligheder.

12/18

Orientering fra formanden, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
 Evaluering af lys på kirketårnet og
forslag om at tænde belysning på
kirketårnet fra mørkets frembrud og
frem til kl. 22 i vinterhalvåret (Ikke
i perioden hvor der er sommertid)

13/18

Orientering fra kassereren, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
 Vedtagelse af personalets
maksimale disponeringsbeløb til
brug for regnskabsinstruks.
 Øremærkning af de frie midler i
årsregnskabet
 Status indkøbskort.



Vi har fået mange henvendelser omkring
lyset på kirketårnet. Der er både for og
imod i debatten. Efter debat blev det
nedstemt, således at beslutningen fortsat
hedder at vi holder lys på i advent frem til
hellig tre konger.



Det er vedtaget, at disponeringsbeløbet
fortsat er 5.000 kr.



Der er ca. 90 t.kr. i frie midler. Det
vedtages, at der hensættes 20 tkr. til den
nye kommunikationsstrategi. 30 tkr. til
teknik i sognehuset. Derudover hensættes
der 40 tkr. til uforudsete udgifter i
forbindelse
Kassereren vender tilbage



14/18

Orientering fra præsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.




15/18

Orientering fra kirkeværgen, herunder
drøftelse og punkter til beslutning
 Orientering omkring træ.



Udsyn har haft generalforsamling og
Hanne Østergaard og Iben Thomsen er
fortsat menighedsrådets repræsentanter
Sognepræsten holder ferie i uge 7,
Præsterne i Ry holder skansen i ugens løb

Det er med forståelse fra den berørte nabo
besluttet, at det omhandlede egetræ holdes

i beskåret stand som den nuværende
højde.

16/18

Orientering fra kontaktperson, herunder
drøftelse og punkter til beslutning
 Ansættelse af ny
gravermedhjælper.











17/18

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

18/18

Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning
 Stillingtagen til deltagelse i
kirkegårdskonference, herunder om
der er et medlem der ønsker at
deltage. Bilag 1


Status på kirkegårdens
udviklingsplan. Kirkegårdsudvalget
orienterer kort om det vedhæftede
dokument – en gennemgang af
kirkegården, der gerne skal munde
ud i en overordnet plan for
kirkegårdens udvikling. Der aftales
tidspunkt, hvor nogle fra
menighedsrådet kan mødes med

Vi har modtaget opsigelse fra
gravermedhjælperen, og hun er fratrådt pr.
1. februar.
Vi skal have ansat en ny til at varetage de
opgaver, som hun har varetaget
Henrik Wang kontakter Pernille Weldingh
og sammenkalder ansættelsesudvalget i
uge 8.
I uge 7 har graveren fri, og der skal være
én, der tager imod eventuelle
henvendelser til kirkegården i ugen. Helle
Klejs Vagner tager telefonen og sender
eventuelle nødvendige kontakter videre.
Kirketjenester varetages på vikarbasis, når
graverne ikke er på vagt. Planerne
opdateres løbende og foreløbig er februar
dækket.
Med hensyn til kirkesangervikariatet
fungerer det godt med Kirstin og Jesper
Bylling.
Organisten har som ansvarlig for
børnekoret planlagt et kursusforløb.
Forløbet med organistens
ansættelsesforhold fortsætter



Graveren ønsker at indkøbe specialpærer
til de udendørs lamper omkring
sognehuset. Det blev besluttet, at graveren
indkøber 30 pærer.



Deltagelse blev bevilget



Hvis der skulle være et
menighedsrådsmedlem, der skulle have
lyst til at deltage, tager vedkommende
kontakt til graveren.
Der foreligger en plan, som graveren har
udarbejdet sammen med
kirkegårdsudvalget. Der inviteres til
gennemgang den 19. februar – ca. fra
10.30 til 12.







19/18

kirkegårdsudvalget på kirkegården
og lave en gennemgang. Bilag 2
Spørgsmål angående
babysalmesang. Hvem skal sørge
for traktement – medhjælper eller
Mette Lai/kirkesanger?
En engelsk sanger, deltager i vores
Musikandagt Langfredag, d. 30.
marts. Han ankommer torsdag d.
29/3 til prøven, og tager tilbage til
London lørdag d. 31/3. Organisten
henter ham fra Billund d. 29/3 og
kører ham tilbage til Billund om
lørdagen. Er der mon mulighed for
at, en fra Menighedsrådet (eller
sognet?) kan tilbyde ham husly
torsdag d. 29/3 og fredag d.30/3 i
Gl. Rye?
Orientering kirkerenovering.

Lukket møde vedrørende
personalespørgsmål og formands/næstformandsmøde med provsten.



Det aftales med Mette Lai, at hun sørger
for det nødvendige indtil videre



Der er ikke umiddelbart nogen fra rådet,
der har mulighed for at løse opgaven. Den
udbydes i byen



Der er kommet en statusopdatering fra
arkitekten, der afholdes møde ultimo
februar. Arkitekten finder en murer til at
gennemføre kalkningsprøve.

