Referat fra Gl. Rye Menighedsråd
d. 4.2.15 kl. 19.00
Mødet blev holdt i Sankt Sørens Hus
Deltagere: Peter Jøhnk, Lene Kjær, Henrik Olsen, Iben Johanne Thomsen, Anne Vinther og Hanne
Gramstrup
Afbud: Søren Fransen, Thorkild Jensen
Mødeleder: Anne Vinther
Sekretær: Lene Kjær
8/15 Godkendelse af dagsorden / underskrift af protokol
Dagsordenen er godkendt.

9/15 Korte meddelelser
A. Formanden
B. Præst
C. Personalerepræsentanten
D. Øvrige medlemmer
Ad A: Information angående bispevalget. Valgbestyrelsen er valgt og valget er udskrevet midt
maj.
Revisionsprotokolat skal underskrives næste møde.
Ad. B: Rest fra foredragsmidlerne fra 2014 overføres til kommende højskoledag 14. november.
Orientering over kommende koncerter i kirken. Kommer i næste Aktuelt.
5000kr bevilliget til afvikling af kommende Kirkehøjskole.

10/15 Nyt fra udvalgene- herunder hjemmesiden og kommende arrangementer. Evaluering af afholdte
arrangementer
Der følges op angående hjemmesiden.
Hanne Østergård laver mad til børnegudstjeneste den 4. marts.
Almindelig højmesse Langfredag.
Nytårsgudstjeneste med FDF, nytårskoncert og rockgudstjeneste velafviklede med god
tilslutning.

11/15 Til godkendelse:
-------12/15 Til orientering: herunder1: Torkilds afskedsreception 2: ny graver, 3 overdragelse af jord fra
Finn Pedersen, 4: småkager til MGP arrangement, 5: besøg i Gjellerup kirke, 6: kulturnat, 7:
arrangementer med kandidaterne Henrik Wigh- Poulsen og Jens Maibom 8: formandsmøde 9:
organistsamarbejde
1. Den 27.02 klokken 15.30.
2. Jesper M. Christensen tiltræder stillingen graver/kirketjener pr. 1. marts.
3. Overdragelsen af jord fra Finn Pedersen er på plads.
4. Bidrag med småkager til MGP arrangement.
5. Den 18.02 klokken 16.30.

6. 18.09 kulturnat i Skanderborg. Informationsmøde 18.02 på Galten Bibliotek, Iben
Thomsen deltager.
7. Deltagelse fra menighedsrådet onsdag den 15 april i Skanderborg Kulturhus.
8. ---------9. Møde i uge 9 med menighedsrådet og Katrine Bruno samt formændene for
menighedsrådene i Ry- bladet med oplæg fra organist med erfaring med
organistsamarbejde.

13/15 Til beslutning: 1: Afholdelse af Vandregudstjeneste samt sommerudflugt (pkt. 6/15 fra sidste
møde) 2: skal vi bruge midler (1500 + kørsel) evt. sammen med Ry i forbindelse med besøg af organist
der kan fortælle om samarbejde ml. organister i Favrskov?
1.Forslag om at det bliver hvert andet år i juni.
Sommerudflugten går dette år til Ribe den 31. maj. Vi overvejer, hvem der kunne tænkes at have
lyst til at hjælpe med praktiske opgaver m.m.
2. Midler bevilliget til dækning af udgifterne til mødet.

14/15 Evt. og pkt. til næste møde
Ændring af datoen for kommende menighedsrådsmøde til tirsdag den 10.3 klokken 19.
Til menighedsrådsmødet i april inviteres Katrine Bruno med til menighedsrådets drøftelse af
kommende arrangementer og koncerter.

