Dagsorden for Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 1.10 2015 kl. 19.00
Mødet holdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Anne Vinther, Iben Thomsen, Henrik Olsen, Søren Frandsen, Lene Kjær, Joan
Thøgersen, Peter Jøhnk og Kerstin Jacobsen
Fraværende:

Dagsorden:
76/15 Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt
77/15: Orientering og drøftelse af:
- Ansættelse af organist;
Dorotea Biernacka er startet fra dags dato. Kontrakten er på plads.
- Møde med kirkesangere
Afholdt dags dato. Effektiv tilrettelæggelse af arbejdstid.
- Kommende arrangementer
2. oktober starter kirkehøjskolen.
Konfirmandindskrivning søndag 4. oktober efter gudstjeneste
8. oktober sangaften med Anette Kjær.
14. november er der højskoledag med Svend Brinkmand og Lasse Jensen.
-

Fornyelse i kirken
Møde med deltagelse af provsten Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Kongelig
bygningsinspektør Niels Vium, Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk og MR
Vi bestiller en besigtigelses-rapport fra nationalmuseet på anbefaling af Niels Vium.
Søren Frandsen tager kontakt. Udvalget mødes inden næste MR møde.

-

Allonge til kontrakt med TDC
TDC har meldt at allongen udskydes til nuværende kontrakt ophører i 2017

77A/15: Beslutnings punkt om erhvervelsen af matrikel 19ai
Joan Thøgersen har erklæret sig inhabil og har forladt mødet under punktet.
Menighedsrådet beslutter at give formand og underskriftsberettiget bemyndigelse til
at afslutte handlen til prisen 325.000kr. med de tilføjelser der er og indgå en
forpagtningsaftale.
Jorden købes til landbrugsdrift og der planlægges forpagtning.
.
78/15 Meddelelser og drøftelse af pkt’er fra
- Præsten
Hjemmesiden er bestilt og under opbygning.
Gospelkoret ved Michelle Pedersen får lov at låne en nøgle til sognehuset hos
graveren.
Konfirmandkørsel 8 x 1000kr. Skolebussen passer ikke med tidspunktet for
konfirmationsforberedelse og der er købt fælles buskørsel med Thulstrup Sogn
Der bliver taget kontakt til busplanlæggeren for at undersøge om der kan tage højde
for det i kommende skoleår.
Der søges stadig efter medhjælp til minikonfirmanderne.
-

Kirkeværge
Der har været problemer med orgelet, der nu er ordnet af elektrikeren.
Graveren Jesper Mejlbro Christensen har tilmeldt sig graverkursus.

-

Kontaktperson

Frigørelsesattest udfærdiget til Dorotea Biernacka.
79/15 Budget og drøftelse af målsætninger for næste års arbejde
De ændringer fra budgettet for 2016 som blev vedtaget 2. juni 2015 er behandlet.
Ligning stadfæstet,men på udgiftssiden er budgettet beskåret med
50.000kr.
Besparelsen findes på de samlede lønudgifterne på kirkegården.
Målsætningen for menighedsrådets arbejde fastholdes og revurderes til maj.
80/15 Lukket punkt
81/15: Hvordan skaffer vi frivillige? Drøftelse af emnet og finde tovholder på feltet.
Udsat til næste møde
82/15 Evt og kommende punkter:
Ansættelse af ulønnet hjælpepræst og udsat punkt.

