Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde d. 10/11 2016 kl. 18- 19
herefter fælles møde m. personale og nyt MR kl. 19- 21
Mødet holdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Henrik Olsen, Joan Thørgersen, Birgit, Anne Vinter, Lene Kjær

Dagsorden:
45/ 16
Godkendelse af referat og dagsorden.
Tilføjet punkt 48/16. Referat og dagsorden godkendt.
46/16
Punkter til orientering, afklaring og evt. beslutning (v. alle)
- Inventar besigtigelse modtaget fra Nationalmuseet. (er DAP) til orientering
Altertavlen skal renses. Der må ikke ændres på malingen på altertavlen. Malingen skal
bibeholdes, men er meget tilsodet. En sådan afrensning vil ændre meget på indtrykket. Det
øverste billede skal bibeholdes, men det nederste må udskiftes. Der må gerne ændres på
lyssætningen.
Der ligger intet gulv under forhøjningen ved knæfaldet.
Det nye menighedsråd skal følge op på kommende besøg af kalkekspert.
-

Opfølgning på Reformationsjubilæum:
Der kommer en oversigt i kommende Aktuelt.

-

Der er bestilt en ny minilaster til kirkegården.
Nyt fra Kirkeværgen: Kirkemuret skal repareres. Der er lavet aftale med murer i kommende
uge.

47/ 16
Økonomi og budget
Godkendelse af endelig budget 2017
Budget 2017 er godkendt af Gammel Rye Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38956612, Budget 2017.
Endeligt budget afleveret d. 21-10-2016 13.54
Behandling af provstiets bemærkninger til revisionsprotokollat årsregnskab 2015
Provstiets bemærkninger taget til efterretning.
Beholdningseftersyn
Revisionsprotokollatet vedrørende beholdningseftersyn den 21. oktober 2016 gennemgået og taget
til efterretning.
Menighedsrådet stillingtagen til midlers placering (ikke længere omfattet af indskydergarantien på
750.000)
Menighedsrådet har vurderet midlernes placering og har vurderet at de er placeret forsvarligt.

48/16
Samarbejdsaftale om fælles kirkeside
Samarbejdsaftalen gennemgået. Anne Vinter rundsender dokumenterne.
Der gives tilbagemeldinger pr. mail.
49/16
Evt.
Overdragelse til det nye råd.
Der er mulighed for overdragelsesmøder vedrørende de forskellige funktioner.
Herefter overgår vi til møde med personale og det nye menighedsråd:
Spisning
1: Præsentation – bordet rundt.
2: Medarbejderne fortæller hver især om deres arbejde
3: Overdragelse af stafetten til det nye råd

