Menighedsrådet ved Gl. Rye Sogn

Referat af Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 04.10.2017 kl. 19-22

Mødet blev afholdt i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Helle Klejs Vagner, Gitte Schmidt, Henrik Braderup Olsen, Iben Thomsen, Hanne
Østergård, medarbejderrepr. Jesper Christensen, Henrik Wang Kjær, Karin Søgård, Jesper Bylling,
Lise Rask
Fraværende: Referent: sekretær Lise Rask Fick

Dagsordenpunkter

Referat
78/17 Godkendelse af referat og dagsorden.
Begge godkendt
79/17 Orientering fra formanden, herunder drøftelse og * Orientering om fælleskørsel til
punkter til beslutning.
arrangementet
* Orientering om fællestur til Luther arrangement i
* Alle strammer op og Helle sender
Skanderborg d. 31.10
en reminder op til fristen, som kan
* Opstramning tidsfrist for emner til dagsorden.
befordre dette.
* Orientering fra bygningskyndig vedr. murerarbejde
* Justering eftersom flere ting kan
mm.
ordnes mens stilladset er oppe.
Tilbuddet er fortsat billigere.
80/17 Orientering fra kasseren, herunder drøftelse og
Ligning 2018 – bevillingen er nu
punkter til beslutning. Ligning 2018. Bilag 1 Nye
modtaget i et officielt brev.
overførelsesaftaler, hvem gør hvad. Bilag 2
Nye overførselsaftaler – punktet
udgår, da det ikke er nødvendigt at
behandle alligevel; diverse aftaler
består trods det nye lønsystem.
81/17 Orientering fra præsten, herunder drøftelse og
Der orienteres om arrangementer
punkter til beslutning.
samt konfirmandturen til Jelling med
konfirmander og forældre 15.
november, overnatningsarrangement
2-3 februar (det undersøges vorvidt
dette skal anmeldes til
brandmyndighederne)
Punkter til beslutning:
*Skiltet ved indkørslen til vej har det
dårligt. Det besluttes at tage det ned –
evt. sættes der et nyt/renoveret skilt
op, hvis der på et tidspunkt findes
midler til det.
Reformationsjubilæet: frokost, kaffe
og kage – Helle undersøger
traktementsplanlægning.
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82/17 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse
og punkter til beslutning

83/17 Orientering fra kontaktperson, herunder
drøftelse og punkter til beslutning
*Rammeaftale organist.
*Kursus for gravermedhjælper.
* Julehilsen personale.
*Vikar kirkesanger.
*Orientering orgel.

84/17 Orientering fra øvrige poster og udvalg herunder
drøftelse og punkter til beslutning.

Side 2 af 3

*Der brainstormes i forhold til det
lovpligtige menighedsmøde 2018
*Der mindes om, at der er deadline
for stof til Aktuelt 29.10.17
Se under Diverse - Besigtigelse af
prøvebelysning kirketårn.
Orientering fra mødet med
arkitekten: Planen er at renoveringen
går i gang efter konfirmationerne
2019
MR orienteres om processen med
arkitektfirmaet Brygger – på næste
møde tages relevante beslutninger i
forhold til menighedrådets
repræsentation over for
arkitektfirmaet.
*Rammeaftale organist: Aftalen
omfatter det meste af organistens
arbejde og struktureres og
genforhandles parterne i mellem.
Senere følger genforhandlinger med
resten af personalet.
*Kursus for gravermedhjælper:
Kurset omhandler grandækning og
ergonomi i forbindelse hermed og
anbefales af kirkegårdsgraveren.
Midlerne er til stede, så det besluttes
at gravermedhjælperen kan tilmeldes
kurset.
* Julehilsen personale: Suppleant
Gitte og kontaktperson taler sammen
om dette. Desuden udarbejder
kontaktpersonen et regulativ
omhandlende personalegaver.
*Vikar kirkesanger: Når kirkesanger
går på barsel bliver der behov for en
vikar. Det besluttes at kirkeværgen,
der har evner dertil, sammen med den
anden kirkesanger planlægger frem i
tiden og afdækker, hvorvidt der
bliver behov for at finde en vikar til
de lejligheder, hvor ingen af dem
kan.
*Orientering orgel: Kontaktperson
orienterer om den nye varmelampe,
rengøring af orglet mv.
Intet til dette punkt.
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85/17 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
*Besigtigelse af prøvebelysning kirketårn.
*Stillingtagende til om der skal belysning på kirken.
*Bilag 3 Genoptagelse forslag til MobilePay løsning for
brochure mm i kirken.

86/17 Lukket møde vedrørende personalespørgsmål,
samt orientering formands-næstformandsmøde med
personfølsomme oplysninger.

Side 3 af 3

Det besluttes mht. belysning af
kirken fra første søndag i advent til
og med Helligtrekonger, at der
arbejdes med forskellige mulige
løsninger. Det æstetiske perspektiv
sammenholdt med det økonomiske
vil være afgørende for beslutningen,
om der skal være belysning på
kirken. Det er blevet vedtaget, at
såfremt den forrige lyskilde kan
reetableres og midler skaffes sættes
dette i værk.
Det besluttes at tage en MobilPay
løsning i brug til betaling for
brochurer mv
Intet til dette punkt.

