Referat af Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 21. maj 2019 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3 kl 19Tilstede: Tove Høgh Olsen, Henrik Braderup Olsen, Henrik Wang, stedfortræder Gitte Schmidt,
Hanne Østergård, Iben Thomsen, regnskabsfører Birgit Skjøde Nielsen, Lise Rask (ref.)
Afbud: Jesper Bylling, medarbejderep. og suppleant

Dagsorden:
45/19 Godkendelse af referat og dagsorden
46/19 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Fælles studietur Ry-bladet
- Beslutning om tilladelse til førtidig
nedlæggelse af gravsted med
tilbagebetaling af legatmidler (bilag 1)

Referat:
Dagsorden og referat godkendt

Program for dagen vil blive offentliggjort.
MR beslutter, at der på det foreliggende
gives afslag; der er ikke præcedens for
sådanne ophævelser af bindende aftaler.
Der er enighed om, at der kun kan gives
tilladelse i ganske særlige tilfælde efter
konkret vurdering. Formanden formulerer
afslaget.

-

47/19 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 – Birgit
Skjøde Nielsen
- Oplæg til budget for 2020 – Birgit Skjøde
Nielsen

-

Prioriteringsdrøftelse vedrørende
Provstimidler

48/19 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
-

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 gennemgået
og underskrevet. Fint overskud.
Foreløbigt budget gennemgået og
godkendt.
Gammel Rye Sogns Menighedsråd, CVRnr 38956612, Budget 2020, , Bidrag
budget afleveret d. 17-05-2019 13:55

Der er i 2020 færre provstimidler pga. nye
procedurer omkring feriepenge. Derfor
skal der prioriteres i sognenes
anlægsønsker. Provsten har bedt
menighedsrådet tage stilling til en række
spørgsmål ang. Prioriteringen. Det aftales
at MR-medlemmerne orienterer sig i
bilaget på DAP’en og udfylder det inden
drøftelsen, der tages på augustmødet.

Drøftelse af menighedsmødet d. 12-062019 kl 19:30, der primært kommer til at
omhandle de lovpligtige punkter samt
kirkerenoveringen. Kontaktpersonen tager
kontakt til kirkemusiker Michelle og
Jesper Bylling mht. musik. Zoran kan

desværre ikke deltage – det bliver Torben
Oxbøll der repræsenterer arkitektfirmaet.
Arrangementet skal afholdes i Skt. Sørens
hus (drøftelsen) og med rundgang i kirken;
Start i kirken med 20 min andagt
Kort forklaring om kirkerummet og
historien (20 min) (Iben)
Kort præsentation af menighedsrådets
overvejelser om projektet (10 min),
(Henrik O.) rundgang i kirken
Kl 20:30 tilbage i Skt. Sørens hus til kaffe.
Kl 20:45 Torben Oxbøll præsenterer
projektet fra ERIK.
Kl 21 Drøftelse og spørgsmål (35 min)
Kl 21:30 Lovpligtige punkter (10 min) i
Skt Sørens hus.
Afslutning kl 22:00.
Kirketjener køber ind: Øl, kaffe, postevand
og chips
Bemærk kort MR-møde samme dag kl 1719 – formanden sørger for sandwichs til
MR
Mht rollups til mødet: Der skal både findes
billedmateriale og tekst. Præsten kontakter
arkitektfirmaet for egnet grafisk materiale.
Orientering fra præsten:
- Dronefotografen har taget billeder
af kirken fra luften
- Arkivaren har fundet billeder af
Buddes grav – MR beslutter at
købe billederne.
- Mogens Lauridsen fra lokalarkivet
vil gerne fotografere billedet af
klokkestaben til næste års
kalender.
-

49/19 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og Kirkeværgen ej til stede. Har haft fat i
punkter til beslutning
endnu en tømrer til at udbedre hegn i
præstegårdshaven; for ham selv havde det
lange udsigter så det blev aftalt at han
tager fat i en anden tømrer for nyt tilbud.
50/19 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning

Organisten har opsagt sin stilling med
virkning fra udgangen af juni. Ift de
koncertplaner der er lagt skal der findes en
kontraktholder – det besluttes
kontaktpersonen spørger Michelle om
dette samt om PR-opgaven i det.
Ift printeren: Hvis man ikke var til stede
ved præsentationen, kan man kontakte en
der ved hvordan det fungerer.

Der er fortsat forhandlinger i gang mht
kirkemusikerstillingen.
-

51/19 Orientering fra medarbejderrepræsentant,
herunder drøftelse og punkter til beslutning
52/19 Orientering fra øvrige poster og udvalg herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
- Ny hjemmeside og kommunikation

-

Renoveringsudvalg

53/19 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
- Afviklede arrangementer
- Kommende arrangementer
54/19 Evt. lukket punkt vedrørende personaleforhold

Intet til dette punkt.

Michelle kan påbegynde at arbejde med
hjemmesiden dvs. gå hjemmesiden
igennem inden den går i luften. Der skal
desuden afholdes et møde med deltagelse
af Gitte S, Michelle, Martin Rud og Iben
med henblik at klæde Michelle på til
opgaven med hjemmesiden generelt. Gitte
tager fat i Michelle og laver en Doodle ift.
mødedato.
Renoveringsudvalget har fået et stykke
bruneret messing til afløsning af det
brunerede stål, der blev kasseret.
Ifølge Nationalmuseet er det lille stykke
tekstil med Christian d. 4’s monogram i
dårlig forfatning. Vi afventer pris fra
tekstilkonservatoren som sidste del af
detajlprojektet, men MR beslutter at sende
detailprojektet til godkendelse i stiftet
gennem provstiet, da konserveringen er en
isoleret opgave, der ikke vedrører
kirkeprojektet.

Se kalenderen på hjemmesiden

