Referat af Gl. Rye Menighedsrådsmøde
d. 7. maj 2015 kl. 19.00
Mødet blev holdt i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede:

Iben J. Thomsen, Søren Frandsen, Lene Kjær, Hanne Gramstrup, Henrik Olsen, Peter
Jøhnk, Kirstin Jacobsen og Anne Vinther.

Afbud:

Dagsorden:
37/15 Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden godkendt.
38/15: Meddelelser
A. Formanden
Orientering om juletræer ved kirken:
Møde den 28.april angående besigtigelse af det omtalte areal ved Fredningsnævnet i
Østjylland og en række interesseorganisationer. Vi afventer afgørelsen. I tilfælde af at sagen
går menighedsrådet imod, ankes.
Orientering om proces med skelberigtigelse:
Skelberigtigelsen er sendt til Geodatastyrelsen. Denne har godkendt den matrikulære sag.
Geodatastyrelsen har videresendt dette til Tinglysningsretten, hvor arealerne vil blive indført.
Menighedsrådet afventer tinglysningen.
Orientering om midler til foredragsholder – ældreeftermiddag
Der er givet midler til en foredragsholder, Thomas Frøkjær, til en gudstjeneste med
efterfølgende kaffe den 2. juni.
Orientering om møde om organistsamarbejde.
Møde angående organistsamarbejdet den 11.maj.
B. Kontaktpersonen
- udarbejdelse af ny ansættelseskontrakt for Katrine Bruno Hansen
Kontrakt underskrevet og videresendt. Der bliver udfærdiget en ny kontrakt 1. oktober, når
organistsamarbejdet træder i kraft.
- møde med graver og gravermedarbejder angående opgavefordeling.
C. Sognepræsten
- Vellykket konfirmandudflugt 25.april 2015.
- Minikonfirmanderne er startet med 22 deltagere. Udflugt til Viborg kommende lørdag.
- Morgensang for eleverne fra skolen i kirken den 5.maj.
D. Personalerepræsentanten

E. Øvrige medlemmer
Kirkeværgen:
Opfølgning på kirkesyn; reklamation på enkelte dele af kalkning, tagene er repareret, der
bliver indhentet tilbud på reparation af tårnuret. Tilbud til inventar til sognehuset kommer
med på næste møde.
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Søren Frandsen drøfter bænke til kirkegården med graver Jesper M. Christensen
Kasserer: Orientering om budgetsamråd
Bevillingen er, med udligning af lønudgifter til organist, den samme som sidste år.
39/15: Nyt fra udvalg, herunder hjemmeside.
Møde i udvalget. Der er indhentet tilbud fra Danmarks kirkelige Mediecenter(dkm).
Menighedsrådet tilslutter sig projektet, der påbegyndes.
40/15: Kvartalsregnskab (v Henrik)
Kvartalsregnskabet udleveret og underskrevet.
41/15: Renovering af kirke. Og den fortsatte proces – Udskydes til næste møde
Den besluttede proces frem mod sommer:
• Besøge kirker til inspiration (Veng og Gjellerup)
• Kirkevandring – identificering af renoveringstrængende inventar/ elementer eller andet -fælles og mindre gruppe samler op og fremlægger for MR med inddragelse af input fra sidste
års Menighedsmøde.
• Hvad vil vi gerne -Kontakt til provstiet i forhold til renovering
• Hvad er muligt? undersøge v. Nationalmuseum
På kirkevandring indkredsede vi hvad vi mener der skal gøres noget ved i forbindelse med
renoveringen. Det handler om: at fremme det gotiske i kirken, gøre især alterpartiet lettere, skabe
bedre belysning, ændre på knæfald, udskifte tæppe v. alter, udskifte tæppe i kirke, afstemme
prædikestol til ’det lettede alterparti’, fjerne håndklædeholder, ring i døbefond, udskifte salmetavler,
male bænke, ompolstre hynder på bænke, store stole ud, lyskroner og stager hæves/ fjernes, krucifiks
renoveres og lampetter udskiftes.
Hvem gør hvad til næste gang?
42/ 15 Drøftelse og mulig beslutning i forhold til minikonfirmander og børnekor (v. Iben) Udskydes til næste møde
43/15: Lukket punkt:
44/15 Afviklede og kommende arrangementer (sogneudflugt mm)
Sogneudflugt til Ribe den 31.05.
45/15: Menighedens liv og vækst: drøftelse af hvordan vi ser på den opgave og hvordan vi hver især
mener at kunne bidrage hertil. - Udskydes til næste møde
46/15 Peter Jøhnk og Søren Frandsen anmoder formand Anne Vinther om en kronologisk
gennemgang af forløbet af skelberigtigelsessagen vedrørende matrikel 19ia Gl. Rye Samtidig ønsker
rådet en redegørelse for sagens aktuelle status samt fremlæggelse af de relevante papirer fra
landinspektør og tinglysning.
Indgår under punkt 38/15
47/15. evt.
Punkt til næste møde;
TDC og antennen i klokketårnet.
- Stillingtagen til tilbud på inventar til mødelokalet i sognehuset.
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