Referat fra Gl. Rye Menighedsråds
møde
d. 4. juni 2015 kl. 19.00
Mødet holdes 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:
48/15 Godkendelse af referat og dagsorden
Dagsorden og referat godkendt
49/15: Menighedens liv og vækst: drøftelse af hvordan vi ser på den opgave og hvordan vi
hver især mener at kunne bidrage hertil. Hvad ønsker vi at prioritere i det næste år? Punkt
udskudt fra sidste møde.
Mange forskelligartede forslag lagt frem til samtale.
50/15: Minikonfirmander og børnekor (Iben) Punkt udskudt fra sidste møde
Forslag om opgradering af børnekoret.
Børnekonfirmandundervisning er et lovkrav med 16 lektioner over 2mdr.
Vedtaget at der findes en kirke og kulturmedhjælper til tilrettelæggelsen og varetagelse af
børnekonfirmandundervisningen sammen sognepræst Iben Thomsen.
51/15 Budget og revisionsprotokollat– gennemgang og indsendelse (Birgit medvirker)
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2014 er forelagt og taget til efterretning.
Udarbejdelse af driftsbudget 2016.
52/15 Gennemgang og vedtagelse af vedtægter for organistsamarbejde, bilag medsendt til
MR.
Menighedsrådet har vedtaget vedtægter for organistsamarbejde.
53/15 Menighedsmøde d.7.6, program og aftaler bekræftes.
54/15 Renovering af kirke. Og den fortsatte proces – Punkt udskudt fra sidste 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? - Udsættes
55/15 Orientering: herunder skelberigtigelse og juletræssag
Ejendomsberigtigelsessagen godkendt i Geodatastyrelsen.
Intet nyt i juletræssagen fra Fredningsnævnet i Østjylland.

TDC og antennen i klokketårnet. Mail sendt til MR medlemmerne
Søren Frandsen fremskaffer den originale lejekontrakt.
MR undersøger sagen nærmere, og tager ikke stilling pt.
56/15 Lukket punkt
57/15 Forslag til nye datoer for menighedsrådsmøder.
Forslag om menighedsrådsmøder efter sommerferien: 06.08. - 01.09. - 19.11 –er vedtaget.
58/15 Beslutning angående TDC antenne, se punkt 55.15
59/15 Meddelelser fra kirkeværge og fra kontaktperson
Kontaktpersons punkt under det lukkede punkt.
Kontaktperson; Vision for kirkegården.
Jesper Mejlbro Christensen og kirkegårdsudvalget holder møde om problemstillinger i
forbindelse med fremtidsplanlægning af kirkegården.
60/15 EVT: Kommende punkt: Kirkegården
Samarbejde omkring kirkehøjskole med Voerladegaard. Vi takker nej, da vi indgår i andet
samarbejde
Der afhentes storskrald

