Referat for Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 5.1.2017 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Ordstyrer: Hanne

Dagsorden

Referat

1/17 Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat og dagsorden blev godkendt

2/17 Gennemgang Årshjul 2017 ved Iben
Thomsen.

Iben gennemgik årshjulet generelt og
henledte i denne sammenhæng særligt
opmærksomheden på de arrangementer,
der er relevante for menighedsrådets virke
og ligeledes de begivenheder hvor
menighedsrådets medlemmer bedes være
behjælpelige/repræsenteret. Der er mange
gode og forskelligartede arrangementer i
vente – ikke mindst i kraft af Luther-året!
Om arrangementer blev det vendt hvordan
vi kan sprede ordet om dem – bl.a. blev
det foreslået om det kan trækkes på
eksisterende ”kalendere” i samarbejde
med f.eks. Borgerforeningen og om muligt
lægge dem på Facebook. Iben går videre
med dette.

3/17 Orientering fra formanden, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
- Ændring af mødedato i april.

Der laves to ændringer af mødedatoer:
Onsdag d 29. marts (fra d. 6.april)
Mht. fællesannoncering i Ry ugeavis for
sogne i Ry-bladet afventer vi fortsat på
svar (se evt. referatet fra sidste MR-møde).

4/17 Orientering fra kasseren, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.

Kasseren mindede om frister og gav
status på økonomien.

5/17 Orientering fra præsten, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
- Beslutning og drøftelse vedrørende
udlån af sognegården til kor.

Præsten foreslår, at vi på hvert møde tager
et emne op til en kort diskussion og
refleksion. Det aftales at starte op med
dette efter næste møde, idet der er aftalt
visionsdebat på næste møde.
Vedr. ansøgning om at låne sognegården
til kor-/folkedansarrangement: Det
besluttes efter afstemning at sige nej til
forespørgslen af hensyn til slid på gulvet.
Iben sender svar på ansøgningen.

Dagsorden
6/17 Orientering fra kirkeværgen, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
–
Henvendelse vedrørende genbrug
af gravsten, orientering og eventuel
beslutning.
–
Orientering og eventuel beslutning
vedrørende defekt vandvarmer.
–
Orientering og eventuel beslutning
vedrørende eftersyn af varmeanlæg.
–
Orientering og eventuel beslutning
vedrørende energibesparelser.

Referat
Ift. renovering af kirken kræver en evt.
økonomisk støtte fra provstiet, at der
kommer en kompetent arkitekt ind over.
Det diskuteres, hvordan en sådan kan
findes.
Ift. reparationsdelen: Der har i dag været
en kalkekspert på besøg. Når hendes
rapport kommer, indhenter kirkeværgen
mindst to tilbud fra håndværkere.
Renoveringsudvalget nedsættes: præsten,
formanden, kirkeværge og suppleant
Karin.
Vedr. henvendelse vedrørende genbrug af
gravsten: Der er enighed om at det er en
idé, menighedsrådet kan tilslutte sig. Det
pointeres, at der skal oplyses om
ordningen til de pårørende ved sløjfning af
gravsteder (en tilføjelse til
standardteksten).
Kontakt til Byens VVS:
Vedr. defekt vandvarmer: Det fremsendte
tilbud vurderes som rimeligt og
accepteres.
Vedr. eftersyn af varmeanlæg: Der
forespørges om årligt eftersyn.
Vedr. energibesparelser: Det diskuteres,
hvordan det kan undgås, at Sct. Sørens
Hus opleves som koldt. Måske vil en
bedre styring af varmen give en
mere ”jævn” varme og i længden måske
en besparelse.

Dagsorden
7/17 Orientering fra øvrige poster og
udvalg herunder drøftelse og punkter til
beslutning.

Referat
Kontaktpersonen orienterer om
menighedsrådets julegaver til de ansatte.
Desuden orienteres der om, at der er
blevet bevilget et obligatorisk kursus til
graveren.
Desuden diskuteres vanskelighederne
som graveren oplever ifm. anmeldelse af
dødsfald (se evt. tidligere referat). Graver
og kontaktperson søger en løsning.
Ift. medarbejdernes kontorarbejdspladser:
Kontaktpersonen orienterer om, at der vil
komme udgifter i forbindelse hermed.
Disse vil blive drøftet, når der er indhentet
information om behov, ønsker, m.v.
Organisten vil gerne komme på næste
menighedsrådsmøde og fortælle om sine
planer.
Kontaktpersonen melder sig til
kontaktperson-kursus. Bemærk i øvrigt at
tilmeldingsfristen for kursus for de øvrige
medlemmer er 20. januar (samlet
tilmelding)

8/17 Diverse

%

9/17 Lukket møde vedrørende
personalespørgsmål.

Lukket punkt

