Dagsorden for møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 25. marts 2020 kl. 19-22.
Møde afholdes som videomøde på Messenger pga coronakrisen
Deltagere: Henrik B. Olsen, Henrik Wang, Iben Thomsen, Tove H. Olesen, Jesper Bylling, Lise
Fick, medarbejderrepræsentant Jesper Christensen
Hanne Østergård stillede sig til rådighed via telefonopkald ved behov herfor.

Dagsorden:
21/20 Godkendelse af referat og dagsorden

22/20 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Kirkerenovering

Referat:
Godkendt.

Processen har været sat i stå på grund af
kontraktforhandlinger mellem
Arkitektfirmaet Erik og byggeleder Torben
Oxbøl.
Desværre er Torben Oxbøl ikke længere en
del af projektet, hvilket vi beklager.
Erik Arkitekter har nu fundet en person, der
efter deres skøn kan håndtere
byggelederopgaven i stedet for Torben, og
hans fokus vil være fuldt på denne opgave.
IJT og HBO har kommunikeret med Morten
Bluhm fra Erik Arkitekter og har overfor
denne stillet nogle betingelser. Morten
Bluhm har accepteret disse betingelser,
herunder at personskiftet ikke må koste noget
for projektet. Forventningen er derfor, at
projektet straks genoptages.
Det besluttes i MR at lade en advokat
gennemgå aftalen med Erik Arkitekter.

-

Valg til menighedsråd

Der forventes fortsat afvikling af
orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
den 12. maj. Frist for indkaldelse til mødet er
den 21. april.
Der er modtaget et tilbud på opgaven med
markedsføring fra Ole Jeppesen – det
besluttes i rådet at modtaget tilbuddet og
følge tilbuddet op med et møde snarest for
yderligere specificering af opgaven; Henrik
W, Henrik O, Jesper Bylling og Iben
deltager.

-

Kommuneplan Skanderborg kommune

Orientering:

På foranledning fra Skanderborg Kommune
har Gl. Rye Borgerforening anmodet
menighedsrådet om en udtalelse om
principiel stillingtagen til to konkrete
muligheder for fremtidigt boligbyggeri i Gl.
Rye. HBO har uformelt drøftet dette med
enkelte medlemmer af MR og har svaret på
forespørgslen med visse forbehold, herunder
om retten til at kommentere på de
lokalplaner, der skal danne grundlag for
eventuelle bebyggelser.
-

Foreløbig evaluering af forsøgsordning

Vi har ikke kommentarer til den fremsendte
evaluering.

23/20 Orientering fra medarbejderrepræsentant,
herunder drøftelse og punkter til beslutning
24/20 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Gennemgang af årsregnskab udsat til april Der afventes til senere.
2020
25/20 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.

Gudstjenester foreløbig aflyst til og med 13.
april grundet corona-retningslinjerne i
samfundet.
Dalbogaard gudstjeneste 31/3 er således også
aflyst.

Det drøftes hvilke tiltag, der kan tænkes i
perioden herunder hvordan Påskedag skal
fejres fx vha musik og - hvis det kan lade sig
gøre - en kort gudstjeneste. Præsten arbejder
med ideer om små andagter, lydfiler o.lign.
Frem for alt skal risikoen for smittefare
iagttages, således risikoen ikke forøges.
Forslag om højmesse Kr. Himmelfart kl. 11 i
stedet for den aflyste konfirmation vedtages
såfremt det er muligt ift evt. coronaforholdregler. Varsling personale.
Konfirmander:
Alle konfirmationer er aflyst frem til 1. juni.
Ny dato for konfirmation: 5. september i
Dover Kirke (aht kirkerenovering)
Undervisning foreløbig aflyst til og med 13.
april. Hjemmeopgaver er givet online de
sidste to uger og igen i næste uge.
Det beslutter at afvente situationen mht.
Konfirmanddag 7. maj.

Bus afbestilt

Klokkeringning: Biskopperne anbefaler
ringning hver aften kl. 17.
MR beslutter at fortsætte med morgen- og
aftenringing, der midlertidig har været
pauseret.
Kirkelige handlinger:
Vielser, dåb, begravelser og bisættelser
stadig tilladt, men under skærpede forhold.
MR beslutter at der ved begravelser og
bisættelser maximalt til stede må være 24
personer i alt (inklusiv personale) på
baggrund af opmåling af
Kirkeskib (cf. Biskoppernes vejledning af
18.03.20) Der vil komme til at foreligge en
vejledning til de deltagende; denne
udarbejdes ved præsten. Personalets rolle
skal være anvisende ifm. denne, der
adresserer hvordan de deltagende skal
forholde sig.
MR beslutter, at hvis der skal synges i kirken
må det maksimale deltagerantal være 12
mennesker Pga. yderligere smittefare ved
sang.
Primært tilbydes at udsætte bisættelsen til
efter krisen eller mindehøjtidelighed ved
urnenedsættelsen som et alternativ til en
traditionel bisættelse.
Max antal deltagere ved vielser og dåb er
fastsat til 10 personer inkl. personale – dette
er fastsat af biskopperne.
Bestilte dåb er foreløbig udsat efter samråd
med familierne.

Sjælesorg/diakoni:
Ved behov kan præsten kontaktes pr mail
eller telefon. Samtaler foregår i tiden online
eller telefonisk
Andre aktiviteter:
Børnekor, babysalmesang, påske med
børnehave/skole aflyst
Personalemøder afholdes online. Næste gang
1/4 kl. 9

UDSYN:
Foredrag med Asger Schnack flyttet til 3.
september
Ny bestyrelse: Claus Langergaard indtrådt i
st. f. Inge Laursen. Iben Johanne Thomsen
ny formand.
Aktuelt:
Laves uden redaktionsmøde.
Generalforsamling aflyst.

Orientering om 5. maj:
Festligholdelsen af befrielsesjubilæet:
Anders og Lilli Lund indbudt til
kransenedlæggelsen ved flyvergraven. Taler
ved Henrik O., Anders og Iben
Skulle der fortsat være
forsamlingsbegrænsning pga
coronaforholdsregler må der tænkes i
alternativer – lyd, billeder, livestreaming.
Dette tages op ved behov herfor.
-

26/20 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse
og punkter til beslutning
27/20 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning
- Forholdsregler for personalet under
COVID-19

-

Orientering om at der pr. 25.3 er givet
tilladelse fra myndighederne til at
udendørsarbejde ved graver kan genoptages.
Indtil videre laves der sprit til afspritning ifm
rengøring i kirken efter kirkelige handlinger
og aktiviteter. Kontaktperson gør
opmærksom på, at spritten muligvis kan
blege de overflader, der rengøres.
Der skal laves instruks til personalet om
rengøring efter aktiviteter i kirken, hvilket
kontaktpersonen gør.

-

Ansættelse af kirketjener

Susanne Midtiby er ansat som kirketjener pr.
1. april 2020.
Ansættelsesprocessen ift organist pågår
fortsat – ansøgningsfristen forlænges til d.
15.5., da vi ikke kan holde prøvespil og
samtale pga. coronakrisen. Der gives en

melding om dette til de, der allerede har
ansøgt.
-

Puljemidler og prioriteringer

28/20 Orientering fra Kirkegårdsudvalg
- Gennemgang af og plan for lapidarium

Det overvejes, hvordan den pulje, der er i det
samlede lønbudget til kirkegårdsdriften, skal
i spil i relation til behov, regnskaber mv..
Der skal afholdes et virtuelt møde om dette
med deltagelse af Henrik W, Henrik B og
Tove H.O. Dette planlægges til d. 5. april.

Menighedsrådet tilslutter sig
kirkegårdsudvalgets skitseplan for lapidariet.
Det besluttes at vælge Tryg Aps. til opgaven
med stensikring på lapidarium. Graver Jesper
Christensen sætter dette i værk, når det kan
lade sig gøre.

Der skal indhentes endnu et tilbud ift.
arbejdet med restaurering af gravsten.
-

Ansøgning om tilladelse til fjernelse af
gravsten

En gravstedsejer ansøger om lov til selv at
omhugge og fjerne to store sten i stedet for at
lade et stenhuggerfirma varetage opgaven,
idet han ikke har kunnet få en fast pris. Det
besluttes i rådet at afslå ansøgningen. Graver
Jesper giver besked til ansøger med forslag
til at indhentet et tilbud ved en anden
stenhugger.

29/20 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
- Afviklede arrangementer
- Kommende arrangementer

-

30/20 Lukket punkt vedrørende personaleforhold

-

