Referat for Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 6. august 2015 kl. 19.00
Mødet holdt i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Søren Frandsen, Lene Kjær, Hanne Gramstrup, Henrik Olsen, Peter Jøhnk og Anne Vinther
Fraværende: Kirstin Jacobsen
Afbud: Iben J. Thomsen

Dagsorden:
61/15 Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden godkendt.
62/15: Orientering og drøftelse af:
- Juletræstilplantning og fondsansøgninger
Fondsansøgningen afsendt og er under behandling. Menighedsrådet ansøger provstiudvalget
om midler til køb af matrikel 19ai.
- Sille awten
Tiden er for fremskreden i forhold til at menighedsrådet kan deltage i år.
- QR koder og indstik til velkomstmappe
Brochure om kirken kommer med som indstik til velkomstmappen.
Vi arbejder videre med QR koder til kirken. Vi hører Mette Lai/Bent Koed om de kan være os
behjælpelig med dette.
- Møde med kirkesanger og organist
Afholdes den 13. august.
- Kommende arrangementer (høstgudstjeneste)
Friluftsgudstjeneste på Øm Kloster den 16. august
Høstgudstjeneste 27. september klokken 11. Hanne Gramstrup spørger Hanne Østergård, om
hun vil lave frokost efter gudstjenesten.
Højskoledagen den 14. november afholdes på skolen.
63/15 Renovering af kirke. Og den fortsatte proces
Udvalg arbejder videre med kirkens bygningsmæssige fornyelse mandag den 7.
september fra klokken 17 til 20.
64/15 Beslutning angående TDC antenne i kirketårnet. Nuværende kontrakt sendt til MR
Menighedsrådet (undtaget Søren Frandsen, der har erklæret sig inhabil i behandlingen
af sagen) har gennemgået punktet. Anne Vinther og Henrik Olsen forhandler fortsat
kontrakt.
65/15 Gennemgang Kv. balance 2. kv.
Kvartalsbalancen blev gennemgået og underskrevet af formand og kasserer.
Vi skal være opmærksomme på den procentvise andel af lønudgiften.
66/15 Forespørgsel på mulighed for gospelkor i Gl. Rye fra Michelle Pedersen
Der afholdes møde med organist og kirkesanger den 13. august, og derefter gives der
svar på forsørgelsen.
67/15 Meddelelser fra kirkeværge og fra kontaktperson
Kirkeværge: Indkøb af bøjler til sognehuset. Indkøb af toiletter til toiletterne på
kirkegården. Affaldsstativ på kirkegården er, uvist hvordan, brændt. Der bliver lavet et
nyt.
Forslag om møde mellem kirkegårdsudvalget, Søren Frandsen, kirkegårdskonsulenten
og graver klokken 17. den 1. september.
68/15 Lukket punkt:

69/15 EVT: Kommende punkter til d. 1.9.
Kirkegården – møde med kirkegårdsudvalg og graver
Kirkegårdens fremtid.

