Dagsorden for Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 19. september 2019 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Jesper Bylling, Hanne Østergaard, Tove Høgh Olsen, Henrik Olsen, Henrik Wang, Lise
Fick (indtil kl. 21), Susanne Midtiby, Iben Johanne Thomsen (ref.)

Dagsorden:

Referat:

75/19 Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

76/19 Kirkerenovering
- Orientering om nuværende stadie og
beslutning om tidspunkt for lukning af
kirken

Formanden orienterer. Efter drøftelse med
Nationalmuseet, den kgl.
bygningsinspektør og stiftet er
ansøgningen om godkendelse af projektet
genfremsendt til Aarhus Stift. Vi
formoder, at de spørgsmål, stiftet (og
øvrige instanser) har haft, er besvarede
tilstrækkeligt ifht en godkendelse, og
afventer denne.
Menighedsrådet beslutter, at lukningen af
kirken udsættes til 1. juni, så alle aftaler
ifht kontrakter kan komme i stand på en
fornuftig måde. ERIK-arkitekter er
orienterede.
Beslutningen meddeles i Aktuelt, på
hjemmeside og andre relevante steder.

77/19 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Endelig proces i forbindelse med
sognepræstens orlov
o Menighedsrådets opgaver
o Kirkekaffe 6. oktober
o Nytårsaftensgudstjeneste med
kransekage og bobler?

-

Ny mødedato november ?

-

Skoletjenesten Skanderborg Provsti –
vedtægter jf. bilag 1 – orientering og
drøftelse

Menighedsrådet byder på kaffe efter
gudstjenesten den 6. oktober (Lise og Tove
sørger for det) og byder Maja Blokager
velkommen til sognet.
Nytårsgudstjenesten bliver igen i år den
31. december kl. 14 med kransekage og
bobler. Her er der lejlighed til at sige
farvel til Maja.
Mødedato fastholdes i november (d. 19.)
Mødedato i januar: 21. januar 2020
Menighedsrådet ønsker belyst, hvordan de
to repræsentanter fra skoleverdenen i
bestyrelsen vælges.
Formanden stiller spørgsmålet på
budgetsamrådet

78/19 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
-

Intet

79/19 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.

- 28. september kl. 12 lukker Henrik og
Tove kirken og sognehuset op for besøg
fra Aarhus Domsogn

-

Proces for drøftelse af biskoppernes
rapporter om dåb, nadver, liturgi

- 29. september kl. 12 åbner Henrik og
Tove kirken for besøg fra LundumHansted MR
På næste budgetsamråd udleverer provsten
de såkaldte pixi-udgaver af rapporterne til
menighedsrådene mhp høringssvar
september 20. I foråret sætter vi
drøftelserne om liturgi i gang, i
udgangspunktet på de ordinære MRmøder, men muligvis også på særmøder,
hvis der bliver behov for det.

-

80/19 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og Skadesservice i Herning har været på
punkter til beslutning
inspektion på graverkontoret (vandskade)
og har udfærdiget en rapport. Skaden er
anmeldt til Forsikringsenheden og
rapporten er sendt til dem. Vi afventer svar
på, om forsikringen dækker. Herefter
iværksættes reparation af skaden.
Der er foretaget kirkesyn og syn af
præstegården d.d.
I præstegården er der ved synet konstateret
skimmelsvamp på nordvæggen i
soveværelset.
Formanden foretager henvendelse til
provstiet mhp videre procedure / teknisk
undersøgelse af væggen.
81/19 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning

-

Der har været sonderinger af et evt.
samarbejde med Voerladegaard om
ansættelse af organist, men umiddelbart
kan det ikke lade sig gøre.
Der er lavet plan for organistvikarer til
gudstjenesterne frem til 1. januar med god
hjælp fra organist-samarbejdet i Ryområdet. På mødet i januar lægges en plan
for ansættelse af organist.
MR beder Michelle Elmhøj være
kontraktholder ifht kirkekoncerter, indtil
der ansættes organist.
Der er desværre langtidssygdom blandt
flere i personalegruppen. Det har heldigvis
ikke med arbejdsmiljøet at gøre, men er
personlige forhold for de enkelte
medarbejdere.
I mellemtiden får vi god hjælp af
gravermedhjælperne, kirketjenervikar og
det øvrige personale.
Der har været hyret en anlægsgartner til
opgaver på kirkegården samt beskæring.

82/19 Orientering fra medarbejderrepræsentant,
herunder drøftelse og punkter til beslutning

Henvendelse fra Anders Lund om besøg på
flyvergravene den 31. oktober sammen
med efterkommere af en af flyverne.
Susanne Midtiby deltager. Maja Blokager
indbydes som vikarierende sognepræst og
menighedsrådet opfordres til at deltage.
Ry El har efterset vaskemaskinen i
sognehuset og den kan køre lidt endnu.
Men skal måske snart udskiftes. Susanne
Midtiby tager kontakt til Tove H. Olsen,
hvis/når det bliver tilfældet.
Hjemmesiden skal opdateres med
dagsordener og referater. Lise Fick skal
sende til Michelle Elmhøj.

-

83/19 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
- Afviklede arrangementer
o Afviklet sogneudflugt den 15.
september til Jelling. Det
arrangerende udvalg(+1) ansøger
om tilladelse til at arrangere en
udflugt igen i 2020.

-

Kommende arrangementer

84/19 Lukket punkt vedrørende personaleforhold

To fine udflugter i september: 8.
september med menighedsrådene og
personalet fra sognene omkring Ry.
Og dejlig udflugt til Jelling den 15.
september – stor tak til arrangørerne, som
havde lavet et flot forarbejde og fin
afvikling af turen.
Vi tager meget gerne mod tilbuddet om en
ny udflugt den 14. eller 21. juni 2020.
Koncert med BRAGR fredag den 20
september 19.30 i kirken

