Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 11.8.16 kl. 19- 22
Mødet holdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Iben Johanne Thomsen, Henrik Olsen, Joan Thøgersen, Lene Kjær, Anne Vinther, Kirstin
Jacobsen, Birgit Skjøde Nielsen.
Fraværende:

Dagsorden:
32/ 16
Godkendelse af referat og dagsorden.
Referat og dagsorden godkendt.

33/16/16
Punkter til orientering, afklaring og evt beslutning (v. alle)
-

-

-

-

Indkommet post (se DAP)
Menighedsrådet fra Gl. Rye er positivt indstillet overfor løsningsforslaget fra provstiet
angående pastoratsamarbejdet.
Forkyndelsespuljen: Der bliver ansøgt om midler til Lutherforestillingen og dækningen af
udgifterne på transport af plancherne i forbindelse med Reformationsåret.
Vi deltager i fælles annoncering i forbindelse med menighedsrådsvalg.
Provsten skifter embede fra den 1. oktober. Hun er blevet provst for Aarhus Søndre Provsti og
præst i Skåde Sogn.
Organist – opslag til stilling
Kathrine Bruno har sagt sin stilling op som organist ved Gl. Rye Kirke. Vi takker hende for
godt samarbejde og dejligt musik i kirken
Ansættelsesudvalg: Anne Vinther, Iben Thomsen, personalerepræsentant og Lene Kjær
Nyt fra kontaktpersonen
Tøj bevilliget til gravermedhjælp.
Tagsten og tårn ur.
Der er indhentet tilbud til reparation på tagsten på støttemure som aftalt til kirkesynet.
Graveren retter henvendelse til budgiver.
Det indhentede tilbud på rensning af tårnuret bevilliges.
Ny computer til Iben
Bevilliget bærbar computer og docking station.
Tilbud på maling af vinduer i præstegården.
Der er indhentet to tilbud på maling af vinduer og carport i præstegården. Der rettes
henvendelse til det billigste tilbud.

34/ 16
Kvartals balance 2. kvartal
Driftsbudget 2017 og revisionsprotokollat til 2015.
Kvartalsregnskabet er tilfredsstillende og med overskud.
Gammel Rye Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38956612, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d. 02-06-2016
10:10
Revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2015 gennemgået.

35/16
Valg til Menighedsråd i efteråret.
Opstillingsmøde 13. september i Sognehuset klokken 19.
Henrik Olsen står for annoncer og opslag.
Der opfordres til at deltage i mødet og overveje at deltage i menighedsrådsarbejdet.
36/16
Kommende arrangementer
Gudstjeneste på Øm Kloster 21.08.2016
Gudstjeneste på Himmelbjerget den 28.08.2016
Udsyn foredrag med Niels Harrit den 08.09.16
Cafe’møde med Biskop Henrik Wigh-Poulsen 15.09.16 17-18.30 i Ry Sognehus
Høstgudstjeneste den 18.09.16 med kaffe og hyldebærsaft og sang i våbenhuset.
37/6
Lukket punkt
38/16
EVT. og punkter til næste møde
Kirken har modtaget et nykniplet klæde til at lægge over nadverelementerne. Vi takker for den
smukke gave.

