Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 2. juni 2016 kl. 19- 22
Mødet holdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Iben Johanne Thomsen, Henrik Olsen, Lene Kjær, Anne Vinther,
Afbud: Joan Thøgersen, Kirstin Jacobsen, Birgit Skjøde Nielsen

Dagsorden:
23/ 16
Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet godkendt
Punkt 25/16 udsættes til næste møde.
24/16 kl. 19.10 – 19.40
Punkter til orientering, afklaring og evt. beslutning (v. alle)
- Gravermedhjælp/ kirketjener (Lene)
Der er afviklet ansættelsessamtaler.
- Henvendelse fra Merete Arnstrøm omkring reformationsåret.
”Luthers Käthe” Kvindemonolog hvor Luther og samtiden beskrives gennem Luthers
hustru. Menighedsrådet beslutter at tage imod tilbuddet. Iben Thomsen tager kontakt til
Merete Arnstrøm.
- Indkommet post
Møde ved provsten vedrørende fremtidig sognestruktur for Rybladet den 16. juni kl. 16.30
for formænd og præsterepræsentanter.
- Susannes afslutning
Onsdag den 15. juni klokken 12 med personalet. Anne Vinther står for gave.
- Mulighed for praktikplads på kirkegården?
Praktikpladsen er tilbudt.

25/16 kl. 19.40 – 20.10
Driftsbudget 2017
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015
-Udsat til kommende møde
26/ 16 kl. 20.10 – 20.20
Afviklede og Kommende arrangementer:
-

Indsættelse af hjælpepræst

Velafviklet arrangement.
-

Klostermølle d. 29.05
Velafviklet arrangement med dejlig musik. Vi vandt sangdysten, men tabte kartoffeldysten.

-

Børnelørdag d.4.06
Fra kl. 10 – 15. Hvem hjælper?
Program bliver sendt direkte til minikonfirmanderne, og bliver annonceret blandt andet i
Aktuelt.
Arrangementet er desværre aflyst, på grund af for få tilmeldinger.
Besøg af Nationalmuseet
Den 22. juni klokken 14. Iben Thomsen tager imod.

-

-

Menighedsmøde d. 26.6
Opslag på hjemmesiden, i Brugsen m.fl.
Program:
Kl. 11: Gudstjeneste
Herefter frokost
Kl.12.30: Velkomst ved Anne Vinther
Sang
Årets gang i sognet v. Anne Vinther
Økonomi v. Henrik Olsen
Valg til menighedsrådet V. Henrik Olsen
Den nye hjemmeside v. Iben Thomsen

27/16 kl. 20.30- 20.45
Hjemmeside opfølgning fra sidste møde.
Menighedsrådet ønsker til kommende møde den 2. juni et link til den nye hjemmeside, hvor det
historiske materiale begrænser sig til kirkens historie og hvor billedmaterialet er opdateret. Fokus
skal ligge på aktuelle og fremtidige arrangementer. Al arkivstof skal fjernes og
personaleoplysninger skal opdateres.
Målet er at den nye hjemmeside er oppe at køre inden menighedsmødet den 26. juni.
- Gennemgang af hjemmesiden med Bent Koed.
Der aftales at mødes efter ferien om gennemgang af redigering af hjemmesiden.
Præsentation af hjemmesiden den 26. juni
28/16 kl. 20.45- 21
Valg til Menighedsråd i efteråret.

Overvej inden mødet hvorvidt du ønsker at genopstille og hvordan vi hverver nye kandidater til
arbejdet.
- Vi er i gang med fodarbejdet for at finde kandidater og opfordrer menigheden til at gøre det
samme, så menighedsrådet kommer til at repræsentere sognet bredt og sikre dynamik i
menighedsrådsarbejdet.
29/16 kl. 21 – 21.20
Swot – Jf. sidste referat
Vi skal udfærdige en swot som hjælper os med at afdække Styrker, W svagheder, O muligheder,
Trusler i forhold til et øget samarbejde på tværs i Ry bladet.
- SWOT udarbejdet.
30/16 kl. 21.20- 21.30
Møder efter sommerferien
-

11.08 MR, 01.09 klokken 17 forberedelse af orienteringsmøde, 13.09 Orientering om
menighedsrådsvalg og opstillingsmøde, 12.10 MR, 09.11 MR

31/16
Evt
-

Uforudset kørselsudgift til konfirmandkørsel til Mølleskolen stiger i det kommende skoleår.
Maling af vinduerne i præstegården. Tilbud indhentes

