Referat Gl. Rye Menighedsrådsmøde d. 24. oktober 2019 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3.
Til stede: Henrik Olsen, regnskabsfører Birgit Nielsen, Hanne Østergård, sognepræstvikar Maja
Søgaard, medarbejderrep. Susanne Midtiby, Tove Høgh Olsen, Henrik Wang, Lise Rask Fick (referent)
Afbud fra: Jesper Bylling

Dagsorden:
85/19 Godkendelse af referat og dagsorden
86/19 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Skoletjenesten Skanderborg Provsti –
orientering

-

Fugtproblemer præstebolig

-

Radonmåling præstebolig

87/19 Orientering fra medarbejderrepræsentant,
herunder drøftelse og punkter til beslutning
- Kort status på kirke, kirkegård og
sognehus

Referat:
Referatet er godkendt.

Orientering om budgetsamråd:
Forslaget om skoletjeneste blev vedtaget
på mødet. Til spørgsmålet (se sidste
referat) om hvem der udpeger skolerep. –
disse udpeges af forvaltningen som
observatører. MR har valgt Henrik Wang
til at repræsentere Gl Rye sogn – han tager
til stiftende generalforsamling 31.10 i
Hørning.
Ingeniørens rapport peger på at Jysk
Teknologisk skal undersøge omfang og
årsag samt løsningsforslag – de kommer
6.11.19. Provstiet har meldt tilbage at de er
velvillige til at se på økonomien – MR
sender relevante oplysninger til provstiet
når disse foreligger.
En måling viser høj forekomst af radon,
hvilket der skal arbejdes videre med – også
disse oplysninger skal sendes til provstiet.

Orientering om planer for grandækning.
TV-undersøgelse af vandskade kommer
senere. Lugtgenerne i sognehuset er
mindsket betydeligt bl.a. efter, at der er
kommet vandlås på vaskemaskinen.
Forespørgsel om MR’s deltagelse v. besøg
på flyvergravene torsdag 31.10.19 kl 14 –
I den forbindelse blev der mindet om
skiltning der kan vise vej til flyvergravene;
om skiltet skal sættes op på kirkegården
afgøres senere.
Ønske om specialrengøringskursus –
Susanne bevilges dette.
Ønske fra Susanne og Jesper: Bærbar PC
til brug for det faste personale (undtaget
præsten). Kontaktperson og
medarbejderrepr. søger efter en sådan.

Desuden ønske om betalingskort til brug
ved indkøb – dette (Mastercard) aftales
bestilt af Birgit.
88/19 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Kvartalsrapport 3. kvartal 2019
-

-

-

Vurdering af lønforbrug for 2019 og
restbudget
o Organist / vikarer
o Kirkegården
o Andet
Budget 2020
o Målsætning og indsatspunkter

Beslutning vedr. placering af midler

89/19 Orientering fra vikarierende sognepræst, herunder
drøftelse og punkter til beslutning.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019 gennemgås
af regnskabsfører og godkendes af MR.
Orientering om lønforbrug for 2019 og
restbudget.

Det besluttes bl.a. at fokusere på flg.:
Aktiv inddragelse af sognet ifm.
menighedsrådsvalget i 2020.
Involveringen i skoletjenesten.
Relevant faglig opdatering af personalet.
Det besluttes at beholde midlerne i
nuværende placering, da det vurderes
sikkert.
Problemer at få vikarierende sognepræst
på Googlekalender. Det aftales at Martin
Rud skal komme og assistere samt oplære
Michelle i forskellige features.
Kontaktpersonen laver Doodle for at finde
en egnet dato.

-

90/19 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse og Intet.
punkter til beslutning
91/19 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning

Kontaktpersonen orienterede MR om
driften og opgaveløsningen i personalet.
Usikkerhed om timer til kirkegårdsarbejdet
og fordelingen af disse, da der er
diskrepans mellem de tal der er blevet
forelagt kontaktperson udarbejdet af
FAKK og MR’s beregningsgrundlag som
nødvendigt for kirkegårdsarbejdet plus
medhjælp.
Ved MR-møde i januar skal en dato for
medarbejdermøde aftales.
Ift. planlægning/årshjul: Støtte af
vedligeholdelse af kirkegårdsarealerne fra
ekstern part i samarbejde med
kirkegårdsgraver og MR.

-

92/19 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
- Afviklede arrangementer

Vellykket BUSK-gudstjeneste

-

Kommende arrangementer

-

Forberedelse til menighedsrådsvalg 2020

93/19 Lukket punkt vedrørende personaleforhold

Kirkekaffe i forbindelse med den
vikarierende sognepræst’s 1. gudstjeneste.
Foredrag i Udsyn 24.11 ”Vanebrud” v.
Lene Tanggård.
Juleaftensgudstjeneste – brandvagt
Nytårsaftensdagsgudstjeneste – bobler og
kransekage.
Frem mod menighedsrådsvalget september
2020, vil vi begynde at ”markedsføre”
menighedsrådsarbejdet ved at synliggøre
menighedsrådsmedlemmerne f.eks. på
facebook og ”prikke” til mulige
kandidater, som også kan inviteres til at
komme og overvære
menighedsrådsmøderne.

