Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 16.3.16 kl. 19- 22
Mødet holdt i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Iben Johanne Thomsen, Henrik Olsen, Joan Thøgersen, Lene Kjær, Anne Vinther, Birgit
Nielsen og Jesper Mejlbro Christensen
Fraværende:

Dagsorden:
08/ 16
Godkendelse af referat og dagsorden. Godkendt med rettelse.
Tilføjelse til punkt 02/16 andet punkt: Præsten forlod lokalet mens punktet om ulønnet hjælpepræst
blev behandlet.
09/16 kl. 19.10 – 19.40
Punkter til orientering, afklaring og evt beslutning
-

Ansættelse af kirkesanger.
Michelle Elmhøj Pedersen er ansat som ny kirkesanger.

-

Initiativer i forbindelse med Lutheråret 2017
Kirkehøjskole om Luther er i gang på tredje år. Dette års emne er Biblen.
Der kommer et stort konfirmandarrangement og mindre på skolerne.
31. oktober fejring i Skanderborg Kulturhus i støbeskeen; skuespil, musik, multimedieshow
og kor. Middelalderbanket og visesang.
Fejring i de lokale kirker søndagen ugen før. Der er et håb om at FDF deltager, da det er
dagen for BUSK-gudstjenesten.

-

Kirkeværge er fundet. Annette Haagerup har meldt sig.
Jesper Mejlbro Christensen indleder et samarbejde med Annette. Der er planlagt et møde.

-

Rollefordeling ml. præst og hjælpepræst? (Spørgsmål rejst uformelt til formanden)
Kirkeministeriet har den 17. februar 2016 oplyst følgende til menighedsrådet i kopi af
ansættelsesbrev til pastor Kjeld Slot Nielsen:
”Opmærksomheden henledes på, at det er en forudsætning for ansættelse af ulønnede
hjælpepræster, at hjælpepræsten ikke påtager sig faste tjenester, gudstjenester og lignende,
der hører under det arbejdsområde, som varetages af kirkens sognepræst.
Det forudsættes, at De får en fast tilknytning til gl. Rye Pastorat og at De ikke ansættes med
en fast kvote.

Ministeriet går derfor ud fra, De kun leglighedsvis – efter aftale med sognepræsten –
afholder gudstjenester og varetager andre præstelige opgaver….. ”

-

Orientering fra møde i Ry bladet om pastorater
Der er aftalt et næste møde i arbejdet mod at komme frem til en eventuel mulig ny opdeling
i pastorater. Der skal laves en SWOT-analyse på næste møde.

-

Indkøb af farveprinter.
Indkøbes hurtigst muligt.

-

Hjemmesiden og næste skridt
Vi kommer på den nye hjemmeside snarest, der skal i denne sammenhæng nye opdaterede
billeder på samme. Iben sender link til menighedsrådet hvorefter der sendes kommentarer
tilbage.

-

Fornyelsesudvalget – næste skridt.
Der sendes ny dato ud. Annette Haagerup inviteres. Anne Vinther kontakter Nationalmuseet
efter en inventarbesigtigelse på opfordring af den kongelige bygningssagkyndige.

-

Indkøb af varmepude til Dorota?
En varmepude er bevilliget.

-

Samlet orientering fra Iben Thomsen
13.04.16 konfirmandudflugt til Aarhus.
08.04.16 Konfirmandarrangement; film og pizza
Minikonfirmanderne starter den 07.04 og slutter den 04.06.16 med et arrangement for
minikonfirmanderne, hvor der blandt andet kommer forestillingen ”Kirsten og kirkemusen”,
der bliver for alle.
15.09.16 Cafemøde med biskoppen, klokken 17-18.30
Forslag til indsættelse af hjælpepræst den 22. maj, hvor gudstjenesten flyttes til eftermiddag.

10/16 kl. 19.40 – 20.30
Graver, Jesper Mejlbro Christensen deltager på mødet, hvor vi skal have en drøftelse af forslag fra
kirkegårdskonsulent. Se tidligere fremsendte bilag
Forslaget drøftet og er delt op i en to etaper. Møde i kirkegårdsudvalget, graver og andre
interesserede. Anne Vinther melder en dato ud i april.
Fornyelsesfrist på gravsteder er 25 år.
Jesper undersøger mulighederne i forbindelse med Asketræ på kirkegården. Sender en ansøgning
provstiudvalget.
11/ 16 kl. 20.40 – 21.20
Økonomi – Årsregnskab 2015

Regnskabet er gennemgået og godkendt.
Gammel Rye Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38956612, Regnskab 2015, Afleveret d. 13-03-2016
13:52
Menighedsrådet bemyndiger regnskabsføreren til at ændre i forklaringerne i regnskabet som aftalt
på mødet.
12/ 16: 21.20- 21.25
Lukket punkt
13/16 kl. 21.25- 21.30
Evt og pkt. til næste gang
Kirkesyn i maj
Swot til Provstiet.

