Menighedsrådet ved Gl. Rye Sogn

Referat for Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 01.11.2017 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Helle Klejs Vagner, Henrik Braderup Olsen, regnskabsfører Birgit Skjøde Nielsen, Iben
Thomsen, Hanne Østergård, Jesper Bylling, medarbejderrepr. Jesper Christensen, Henrik Wang
Kjær,
Referent: sekretær Lise Rask Fick

Dagsordenpunkter
87/17 Godkendelse af referat og dagsorden.

88/17 Gennemgang ved regnskabsfører og kassereren:
*Udarbejdelse af målsætninger til budget 2018
(målsætninger til budget 2017 er vedhæftet, så der
kan arbejdes ud fra dem). Bilag 1 og 1A
*Godkendelse af 3. kvartalsrapport Bilag 2
*Menighedsrådets stillingtagen til midlernes
placering. Bilag 3

Referat
Referat og dagsorden godkendt.
Der er enighed om at indsætte et
punkt om konstituering af
menighedsrådet til slut i
dagsordenen.
*Målsætningerne blev gjort færdige
*3. kvartalsrapport blev godkendt
* Risikoen blev overvejet og valget
af pengeinstitut blev godkendt.

89/17 Orientering fra formanden, herunder drøftelse og
punkter til beslutning

Ikke noget til dette punkt.

90/17 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
*Nye takster kirkegård Bilag 5
91/17 Orientering fra præsten, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
* Program 2018 og revidering årshjul

Ikke noget til dette punkt.

Side 1 af 4

Der blev talt om denne netop
overståede reformationsfejring og
festlighederne i forbindelse med
dette. Elementerne i festgudtjenesten
blev vendt, idet de evt. kan være til
inspiration til andre gudstjenester i
kirken.
Sidste uge var der en fin afslutning
på “minikonfirmant”
Nyt tiltag overvejes ifm. børn i
kirken under prædiken, så børn og
forældre tilbydes at kunne gå ud i
våbenhuset under prædikenen.
Som tidligere aftalt flyttes
menighedsmødet fra sommeren til
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foråret - nærmere bestemt i
umiddelbar forlængelse af
gudstjenesten d. 4.3.18
*Revidering af årshjulet
I samarbejdet med Udsyn kommer
der spændende foredrag næste år
januar, februar, marts, september og
november.
Organisten har meldt forslag ind til
koncerter; datoerne til disse er endnu
ikke endeligt fastlagt.
Der barsles med tankerne om en
bibelstudiekreds; præsten kommer
med et udspil - sandsynligvis over 10
gange og med start 19:30.
NB! Udendørsbelysningen ved
præstegården virker ikke - dette skal
undersøges af en fagmand.
92/17 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og
punkter til beslutning

Vedr. lysanlægget til advents/julebelysning af kirken: lyspærerne
er bestilt og på vej. En fagmand skal
endeligt montere og kan samtidigt se
på belysningen ved præstegården; der
bliver to separate regninger på
arbejdet.
Der skal planlægges en gennemgang
af lydanlægget. Kirkeværgen danner
sig et overblik og kan tage initiativ til
mindre opgaver under kr. 5000.

93/17 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
* Drøftelse og vedtagelse af retningslinjer
vedrørende gaver ved medarbejders mærkedage.
*Orientering om ny rammeaftale for organisten.
*Orientering om ny vikar kirkesanger.
*Orientering ny aftale kirkesanger.
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*Retningslinjer vedrørende af gaver
ved medarbejders mærkedage er
endnu ikke færdige. MR orienteres
om det igangværende arbejde, der
skal vendes med
personalekonsulenten retningslinjerne kan sandsynligvis
godkendes på næste MR-møde.
*Orientering: Den nye rammeaftale
med organisten er under
udarbejdelse.
*Orientering: de sidste
varmeelementer er modtaget og
bliiver monteret inden udgangen af
2017.
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Der skal planlægges
medarbejdermøde med minimum3
måneds varsel – der arbejdes med
planlægningen af et måned i april
2018. Datoen skal besluttes på næste
MR-møde.
*Orientering: Der skal laves et
ansættelsesbevis for ny
kirkesangervikar (MRmedlem/kirkeværger). Det er
undersøgt, at reglerne i forbindelse
hermed er overholdt.
Strategien for kirkens
kommunikation skal på som punkt til
et af de første MR-møder i 2018.
94/17 Orientering fra øvrige poster og udvalg herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
95/17 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.

Det vil blive undersøgt, om der kan
findes timer til at støtte op om
kirkens børnekor, således at der ud
over organisten er en anden
kompetent person til den ugentlige
øvedag.

96/17 Menighedsrådet konstituerer sig for den nye
periode.
Valg af formand

Helle Klejs Vagner

Valg af næstformand

Henrik Braderup Olsen

Valg til øvrige poster i
menighedsrådet
- Valg af kirkeværge
- Valg af kasserer
- Valg af sekretær
- Valg af kontaktperson
- Valg af bygningskyndig
- Valg af
underskriftsberettiget

-

Valg til stående udvalg m.v.
- Valg til kirke- og
kirkegårdsudvalg
(sognepræst + 2 valgte
medlemmer)

Jesper Bylling
Henrik Braderup Olsen
Lise Rask Holm Fick
Henrik Wang Kjær Jensen
Søren Frandsen

- Helle Klejs Vagner
Henrik Braderup Olsen
- Iben Thomsen
Lise Rask Holm Fick
Henrik Wang Kjær Jensen
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-

Valg til præstegårdsudvalg

- Helle Klejs Vagner
Henrik Braderup Olsen

-

Valg til valgbestyrelse

- Henrik Braderup Olsen (formand)
Helle Klejs Vagner
Jesper Bylling

-

Udpegning af
kontaktperson FDF
(medlem af bestyrelse for
FDF Gl. Rye)
- Udpegning af
bestyrelsesmedlem(mer) til
UDSYN (sognepræst + evt.
1 yderligere)
97/17 Evt. lukket møde vedrørende personalespørgsmål,
samt behandling af spørgsmål fra provsten udledt
af formands-næstformandsmøde med
personfølsomme oplysninger.
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- Lise Rask Holm Fick
- Iben Thomsen
Hanne Østergaard

