Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 12.1016 kl. 19- 22
Mødet blev holdt i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Iben Johanne Thomsen, Birgit Skjøde Nielsen, Lene Kjær, Henrik Olsen, Anne Vinther, Joan
Thøgersen
Joan Thøgersen og Anne Vinther forlader mødet før slut klokken 21.30 pga. sygdom

Dagsorden:
39/ 16
Godkendelse af referat og dagsorden.

40/16
Punkter til orientering, afklaring og evt beslutning (v. alle)
-

-

-

Forespørgsel ang. Mountainbikeløb langs kirkegårdsgærdet. Menighedsrådet er positivt
indstillet, såfremt arealet afmærkes og det kan godkendes af forpagter
Iben Thomsen skriver tilbage.
Forespørgsel fra Peter Hald om kommende koncert med lokale musikere.
Kirken er interesseret i samarbejdet og hører gerne nærmere.
Brev fra provstiet angående arrangement i forbindelse med Lutheråret.
Vi har drøftet potentielle gæster til provstiets arrangement oktober 2017.
Indkommet post (se DAP).
Nyt fra kontaktpersonen: Organist – modtagelse, kontorplads og udstyr, hjemmeside
Menighedsrådet har ansat organist Murray Stewart pr. 1. november og glæder sig til
samarbejdet.
Skabet bag orglet ryddes inden den nye organist starter.
Der er mulighed for kontorplads i sognehuset.
Det bevilliges en bærbar pc i kommende budgetår.
Bent Koed sørger for en mailadresse til organisten.
Køb af jord matr.nr. 19-ai Gl. Rye By
Sagen er under behandling i geodatastyrelsen.
Udlån af Skt. Sørens hus
Ifølge vedtægterne udlånes huset til ikkekommercielt brug.
Punkter fra Jesper: legatforskud, HFT minilaster, flytning af flagstang
Menighedsrådet godkender tillægsydelse til allerede etableret legat.
Vi søger et lån fra budgetreserven, så vi kan købe minilaster allerede nu, da der skal bruges et
stort beløb til akut reparation. Vi sparer derved også penge på vedligeholdelseskontoen for
2017.
Vi godkender flytningen af flagstangen i kommende budgetår.

41/ 16
Økonomi og budget
Udarbejdelse af endeligt budget for 2017
Budgettet blev udarbejdet
Godkendelsen af budget 2017 og årsregnskab 2015:
Punkt på dagsorden i november.

42/16
Reformationsjubilæum
Partnertræ v. Gl. Rye kirke – jf. forespørgsel fra Aarhus stifts jubilæumsudvalg
Menighedsrådet takker ja til at plante et partnertræ.
”Ring Kloster Kammerjunker” æbletræ plantes på Sankt Sørens kirkegård i forbindelse med
plantning af partnertræ i Wittenberg.
43/16
Kommende arrangementer
Foredrag torsdag den 13. oktober med Bjarne Jensen i samarbejde med Udsyn
Kirkehøjskole: Kommende arrangement den 14. oktober i Sankt Sørens hus.
Buskgudstjeneste den 30. oktober i samarbejde med FDF
Musikgudstjeneste den 6. november klokken 16.
44/16
EVT. og punkter til næste møde
DKM har tilbudt gratis skabelon, den responsive 3S, der tilpasser hjemmesiden til tablets og
smartphones. Bent Koed afprøver denne.
Punkter til næste møde:
Godkendelse af Provstiets kommentar til årsregnskab 2015
Godkendelse og endeligt budget 2017 godkendes.
MRmøde i november klokken 18.
Efterfølgende sammenkomst med nuværende og kommende MR og personale.
Anne Vinter inviterer.
Menighedsrådet takker Frode Steengård for konsulentbistand i forbindelse med ansættelse af
organist, og sender en erkendtlighed som tak for hjælpen.

