Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 15.12 2015 kl. 19- 22
Mødet holdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Henrik Olsen, Joan Thøgersen, Lene Kjaer, Anne Vinther
Fraværende: Iben J. Thomsen (syg), Peter Jøhnk og Søren Frandsen

Dagsorden:
89/15 Godkendelse af referat og dagsorden.
Tilføjelse til referat fra november; Tilslutningen angående anmodningen om
nedlæggelse af ungdomspræsten, skete med 6 stemmer for og 1 blank.
90/15: Behandling af punkt om udtrædelse af menighedsrådet:
Anmodning modtaget fra Peter Jøhnk j.f. modtaget mail.
Anmodning imødekommet i henhold til paragraf 16. i bekendtgørelsen om
menighedsråd.
Anmodning modtaget fra Søren Frandsen j.f. modtaget mail.
Anmodning imødekommet i henhold til paragraf 16 i bekendtgørelsen om
menighedsråd.
Det bliver imødekommet med beklagelse fra menighedsrådet.
Såfremt anmodningerne imødegås skal der vælges ny næstformand, kontaktperson
og kirkeværge.
Foreløbig konstituering indtil næste valg til menighedsrådsvalg,
Henrik Olsen som næstformand
Lene Kjær som kontaktperson.
Der undersøges, om der kan fås en ekstern kirkeværge.
Anne Vinther kontakter Provsten Jette Marie Bundgaard Nielsen.
91/15: Årshjul for Gl. Rye kirke og MR møder i 2016(medbring kalender)
MR medlemmer bedes forud for mødet gennemgå hvilke rettelser/ nye initiativer
der skal påføres årshjulet. Se evt. det der er på hjemmesiden for 2015
- Årshjulet gennemgået og revideres.
Møderække for MR møder besluttes.
- 2016; 21.01, 10.03, 28.04, 02.06, 11.08, 01.09, 06.10, 10.11
92/15: Orientering/ drøftelse/ beslutning af:
Kirkesanger Lene Madsen har opsagt sin stilling pr.1.1.16.
Vi drøfter hvilke muligheder, vi har for at besætte stillingen igen og hvad vi gør
indtil da.
Anne Vinther har møde i Ry bladet den 4.januar 2016.
Vi benytter os af vikarer indtil stillingen bliver besat.
93/15: Nyt fra:(Udsat)
- Præsten
- Kirkeværge
- Kontaktperson
- M.fl
Udsat.
.
94/15 Diverse til drøftelse og beslutning.

-

95/15

Brandvagt juleaften; 14.30 Henrik Olsen, 16.00 Anne
Vinther 25.dec. Lene Kjær
Ulønnet hjælpepræst - Udsat
Orientering fra fornyelsesgruppen. Forslag til møde den
14.01.15 kl.16.30 til 18.00.
Kopimaskine. Joan Thøgersen undersøger udvalget af
kopimaskiner på markedet.
Julegaver til personale er indkøbt og vi ønsker dem en
glædelig jul.
Ansættelse af minikonfirmand lærer - Udsat
Bevilling af midler til kirkegårdskonsulent. Der er
bevilliget midler.
Anmodning om julehjælp.
Imødekommet.
Ansøgning til bog angående babysalmesang. -Bevilliget.
Forespørgsel om brug af Sankt Sørens hus i forbindelse
med generalforsamling.
Brugsforeningens anmodning om at afholde generalforsamling tilgodeses.
Retningslinjer for udlån af Sankt Sørens hus kommer på dagsordenen
næstkommende menighedsrådsmøde.

Evt og punkter til næste gang
Møde med kirkegårdskonsulenten – Jesper M. Christensen
deltager på mødet
Ansøgning om voksenkor.
Udsatte punkter fra dette møde.
Retningslinjer for udlån af Sct. Sørens Hus

