Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 1.9 2015 kl. 19.00
Mødet holdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Anne Vinther, Iben Thomsen, Henrik Olsen, Søren Frandsen, Lene Kjær, Hanne
Gramstrup, Peter Jøhnk
Fraværende: Kirstin Jacobsen

Dagsorden:
70/15 Godkendelse af referat og dagsorden
Referat godkendt. Dagsorden med tilføjelse af lukket punkt godkendt.
71/15: Orientering og drøftelse af:
- Juletræstilplantning og bevilliget lån fra provstiet og fondsansøgninger.
Vi skal drøfte vilkår for lån og hvordan vi vil gøre det.
Ingen svar fra fondsansøgning.
Svar fra Jette Marie Bundgaard- Nielsen i forbindelse med vilkår for lån.
Vi kontakter Stiftet i forhold til køb af matrikel 19ai Gl.Rye.
- Opsamling på QR koder og indstik til velkomstmappe – hvem gør det?
I referatet fra sidst besluttede vi: Brochure om kirken kommer med som indstik til
velkomstmappen. Iben Thomsen har lavet indstik.
Peter Jøhnk laver tekst. Bent Doktor laver QR koderne.
Bliver lanceret samtidig med den nye hjemmeside.
-

Møde med kirkesanger og organist – orientering
16.09 er der prøvespil i kirken i forbindelse med ansættelse af organistvikar.
Menighedsrådet og personalet er indbudt.
I ansættelsesudvalget indgår; Iben Johanne Thomsen, Anne Vinther, Peter Jøhnk,
personalerepræsentant.

-

TDC Allonge forhandling – orientering
Ingen tilbagemelding fra TDC på vores svar.

-

Kommende arrangementer (høstgudstjeneste mm)
Høstgudstjeneste 27.09
Sang aften med Anette Kjær den 8.10 klokken 19.30
17.09 klokken 19.30 foredrag med Kurt V. Andresen
Søndag den 4.10 konfirmationsindskrivning efter Gudstjeneste.
Højskoledag den 14.11

-

Gospelkor i Gl. Rye.
Der kommer datoer for, hvornår koret øver i Sankt Sørens hus.

-

Orientering fra møde om pastoratmodeller

72/15 Meddelelser og drøftelse af pkt’er fra
- Præsten
Kathrine har sidste arbejdsdag til Høstgudstjenesten den 27.09, inden hun
påbegynder sin orlov.
- Kirkeværge og kontaktperson – herunder besøg af kirkegårdskonsulent, opslået
stilling mm
Kirkeværgen:
Der kommer datoer ud for besøg af kirkegårdskonsulenten efter informationer er lagt
ind på Brandsofts kortmodul.
Kirkeværge og graver til erfamøde; ingen gifte på kirkegården af nogen slags!

Stillingen som organistvikar er opslået efter formaliner. Ansøgningsfrist den 10.09
73/15: Hvordan skaffer vi frivillige? Drøftelse af emnet og finde tovholder på feltet.
Udsat
74/15 Lukket punkt
75/15 Evt og kommende punkter:
Frivillighed/aktivitetsudvalg.

