Referat af Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 20. august 2019 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Henrik Braderup Olsen, Tove Olsen, Iben Thomsen, Hanne Østergård, Henrik Wang,
Jesper Bylling, Lise Rask Fick (ref.)
Afbud fra: medarbejderrepræsentanten

Dagsorden:
65/19 Godkendelse af referat og dagsorden

Referat:
Godkendt

66/19 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Fælles udflugt

-

-

Obs nyt mødetidspunkt til udflugten for
personale, MR og supl. Samt disses
partnere : kl 9:30 gudstjeneste. MR i Skt
Sørens kirke hjælper med termokander mv.
Arrangementet er for voksne.
Ny mødedato september
Pga. folketingsvalget er budgetsamrådet
blevet skudt til 25.9, så MR-mødedatoen i
september bliver d. 19.9 i stedet.
Bemyndigelse til opdatering af adgange til Formanden redegjorde for nuværende
personoplysninger
adgange og fremtidige fornyelser. Denne
redegørelse og kontrol skal gennemføres
en gang årligt.
Kontaktpersonen kontakter
provstisekretæren, så der kan etableres en
sikker løsning til forsendelse af
fortroligt/personfølsomme oplysninger
mellem fx kontaktpersonen og
regnskabsfører / og til/fra vikarer

67/19 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Revisionsprotokol 2018

-

Halvårsrapport 1. halvår 2019

Formanden gennemgik protokollen. Ift
anlægsudgifterne bemærkes: ”Der er
vedlagt biregnskaber for anlægsarbejder,
der strækker sig over flere år. Regnskabet
viser afholdte udgifter. Det er vores
vurdering at bi-regnskabet bør indeholde
både indtægter/finansiering og udgifter.”
Menighedsrådet tager bemærkningen til
efterretning.
Formanden gennemgik kvartalsrapporten
med flg. bemærkninger:
Der er et overforbrug på kirkeaktiviteter
grundet organistens afgang og afregning af
feriepenge i forbindelse med dette.
Der er desuden et overforbrug på øvrige
driftsudgifter på kirkegården. Dette
skyldes modernisering af trapper,

sikkerhed, opretning af kirkesti o.lign. Vi
har bevilling fra provstiet til dækning af
disse udgifter.
-

Prioritering af anlægsmidler i budgetfasen

68/19 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
- Præstevikar i Skt. Sørens kirke
- ny præst i Låsby

-

-

Krav til præstekontor cf GDPR (mulighed
for aflåst skab)
Orientering om præstebetjening i
orlovsperioden
Musik: Julekoncert? Skal vi have sådan
en? Alle Helgen musikgudstjeneste
Orientering om minikonfirmander og
konfirmander

I øvrigt drøftede MR:
Ad 1. a: Presserende og væsentlige projekter
bør prioriteres fremfor projekter der kan
vente.
Ad 1. a: Forslag: Gerne en kombination af a.
og e.Det kunne være hensigtsmæssigt at
”behov for” diskuteres og defineres
nærmere. Ved tvivl eller behov for
yderligere må provstiudvalget søges disse
yderligere oplysninger.
I nogle tilfælde fx ifm større projekter kunne
det være aktuelt at sognene argumenterer i
en ansøgning og evt. på indledende
budgetsamråd.
3. Her er det svært at sige noget entydigt.
Ad 4. f.: Fri disponerings ret for MR for
20% af ligningen for de frie midler.
På baggrund af drøftelsen sammensætter
formanden et svar til provstiet og rundsender
til MR til godkendelse elektronisk.

-Maja Blokager er ansat i præstens
orlovsperiode pr 1.10 til 31.12. dette år
-Sognepræst Pia Husted Bloch er pr 1.
august ansat på 75% i Låsby sogn - i de
resterende 25% er midlertidigt ansat
sognepræst Rikke Vestergård som
fremover også kommer til at have tjenester
i Gl Rye sogn, når præsten har fri.
Præsten orienterer om kravene, som der på
et senere møde skal følges op på.
Se ovenfor.
Jesper Bylling forhører sig hos Michelle
om de to sammen kan sammensætte et
musikprogram for efterår/jul.
Minikonfirmanderne begynder 5.
september – konfirmanderne begynder 17.
september. Maja Blokager orienteres om
de planer der er lagt i forbindelse hermed.
Præstegården: Det nye hegn er fint og
velfungerende. Der skal kigges på husets
sokkel – hvorvidt denne har taget skade af
den megen nedbør. Dette gøres på næste
kirkesyn.

69/19 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og
punkter til beslutning
Orientering om at der har været vandskade
i graverkontoret – evt. følger skal
undersøges. Graver skal kontakte først
forsikringen og dernæst evt. kloakservice.

Kirkeværgen giver besked til graver om
dette. I øvrigt skal der ved fremtidigt
kirkesyn skal kigges på træværket i 6.
klokke. Søren Frandsen har lovet at
undersøge hvem der kan løse opgaven og
vende tilbage.
Ift kirkesyn: der findes to datoer (3.9 kl
16:30 el. 19.9 kl 17:30) - kirkeværge
spørger Søren Frandsen.
70/19 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning

Organiststillingen er desværre ubesat. Der
har været en forespørgsel fra Voerladegård
kirke om samarbejde på dette punkt.
Præsten følger op på dette. På næste MRmøde lægges en plan.

-

71/19 Orientering fra medarbejderrepræsentant,
herunder drøftelse og punkter til beslutning
72/19 Orientering fra øvrige poster og udvalg herunder
drøftelse og punkter til beslutning.
- Ny hjemmeside og kommunikation
- Kirkerenovering

73/19 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
- Afviklede arrangementer
- Kommende arrangementer
74/19 Lukket punkt vedrørende personaleforhold

Ikke noget til dette punkt.

Hjemmesiden kører såvel som Facebook.
Stiftet kan ikke godkende projektet, idet
der er forskellige indvendinger fra
Nationalmuseet. Der tænkes i nye
løsninger, så projektet kan godkendes. MR
bakker op om de tiltag som formanden og
præsten har taget initiativ til. Meget peger
på at, altermonogramklædet bør gøres til et
sideprojekt så det ikke bremser
godkendelsen af hovedprojektet. Torben
Oxbøll kan tale i telefon med
Nationalmuseet i slutningen af måneden.
Der kan blive tale om en forsinkelse af
projektet, der i så fald kan betyde
ændringer i tilbud/procesplaner.

Udflugt til Jelling 15. sept. – kan ses på
hjemmesiden og på Facebook.
Se separat referat

