Referat af Gl.Rye Menighedsrådsmøde d. 1.6.2017 kl. 19-22
Mødet afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Deltagere: Helle Klejs Vagner, Henrik Wang Kjær Jensen, Hanne Østergaard, Jesper Bylling, Iben
Thomsen, Jesper Mejlbro Christensen, Gitte Schmidt, Karin Søgaard, Henrik Braderup Olsen
Afbud: Lise Fick
Dagsorden

Referat
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Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat og dagsorden godkendt

52/17

Orientering fra formanden, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
Orientering møde med varmekonsulent og
orgelkonsulent. Bilag 1

Formanden redegjorde for forløbet af møde,
der er afviklet mellem menighedsrådet,
organisten, stiftets varmekonsulent og
stiftets orgelkonsulent.
Der er fundet en god løsning på
varmeproblemerne for organistens øvetider
og for styring af opvarmningen af orgelet
ved hjælp af varmelegemer.
Kontaktpersonen indhenter pris for
etablering af varmeelementer i orgelet.

Orientering provstesyn

Der blev orienteret om det provstesyn, der blev
gennemført. I forbindelse med planlægning af
provstesynet havde menighedsrådet anmodet
om, at der blev tid til at drøfte det projekt, som
foreligger for renovering af kirken. Der var et
positivt forløb af provstesynet uden væsentlige
fejl eller mangler i kirken.
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Orientering fra kasseren, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.

Intet

54/17

Orientering fra præsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
Orientering plantning af træ og gudstjeneste
ved Biskop

Planlægning udsyn og oplæg 2018 generelt

Det var en meget fin oplevelse med et
fortræffeligt vejr.
Vi vil gerne have en plade, der fortæller om
træet og historien.
Iben Thomsen efterlyste forslag til emner
til foredrag eller eventuelt højskoledag i
2018. Tilbagemelding til Iben Thomsen
eller Hanne Østergaard inden den 13. juni
Eventuelt emne til en studiekreds kunne
omhandle en grundlæggende indføring i
Biblen
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Orientering fra kirkeværgen, herunder
drøftelse og punkter til beslutning

56/17

Orientering fra kontaktperson.
Henvendelse fra graver vedrørende katafalk

Intet yderligere

Der har været en situation, hvor der skulle
være to kister i kapellet. Vi har kun èn
katafalk, der fungerer tilfredsstillende, og det
skal pointeres overfor den tilknyttede
bedemand, at kirkegårdens personale ikke
må deltage i håndtering af kister.
På sigt kan det blive aktuelt at anskaffe en ny
katafalk, men her og nu ser vi tiden an.

Orientering om planlægning af periode hvor
kontaktpersonen er bortrejst.

Kontaktpersonen skal udstationeres i 2
måneder. I den periode skal der være en
plan, så kontaktpersonens funktioner
dækkes. Gitte Schmidt og Karin Søgaard
instrueres i de væsentligste forhold. Henrik
Wang udsender et skema, så der skabes
overblik over, hvilke
menighedsrådsmedlemmer, der er
tilgængelige i løbet af perioden.
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Orientering fra øvrige poster og udvalg
herunder drøftelse og punkter til beslutning.

Intet
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Diverse
Planlægning menighedsmøde og kirkestafet.

Onsdag den 7. juni kl. 19
Salme
Indledes med velkomst v. formanden
Iben Thomsen fortæller om kirkens historie
Ca. 19.30 Kaffe og Lutherøl samt småkager
Adgang til rundvisning på kirkegården, i
kirketårnet eller andet efter ønske
Ca. 20.00 aftensalme
Gitte Schmidt forsøger at skaffe t-shirts til
rådet til lejligheden.
Iben Thomsen anmoder Karin Morsbøl om
klargøring af traktementet
Menighedsmødet den 11. juni efter
gudstjenesten.
Velkomst
Præsentation af MR
Formandens beretning om rådets virksomhed
Gennemgang af årsregnskab og budget
Beskrivelse af kirkerenoveringsprojekt
Ordet frit

Henvendelse fra graver vedrørende
undersøgelse af krypten med videokamera.
Bilag 2

Jesper Mejlbro Christensen har fået tilbudt
hjælp til en videoundersøgelse af krypten,
med henblik på at konstatere, hvorvidt der er
råd eller andre svagheder i de bærende

konstruktioner.
Vi vil gerne tage imod tilbuddet, hvis det er
uden økonomisk belastning.
Vi skal løbende overveje information om
kommende arrangementer, så vi generelt får
flere deltagere til vores arrangementer.
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Evt. lukket møde vedrørende
personalespørgsmål.

