Dagsorden for møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 21. april 2020 kl. 19-22
Møde afholdes som videomøde på Microsofts Teams Idet mødes afholdes som videomøde kan
offentlighedskravet ikke opretholdes. Mødet optages til dokumentation af forløbet.

Til stede: Henrik Braderup Olsen, Henrik Wang, Hanne Østergård, Tove Høgh Olsen, Iben Johanne
Thomsen, Jesper Bylling, medarbejderepræsentant Jesper M. Christensen, Lise Rask (referent)
Afbud fra: -

Dagsorden:
31/20 Godkendelse af referat og dagsorden

32/20 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Kirkerenovering

Referat:
Referat og dagsorden godkendt.

Status på kirkerenovering er, at der har
været møde med den nye byggeleder Kaj
Nøhr, hvor forskellige aspekter blev drøftet
herunder forhold omkring lys + lyd samt
leverandørlisten. Nu skal udbudsmaterialet
udarbejdes, og der skal laves en plan for de
logistiske forhold.
Det er planen, at håndværkerne skal bruge
graverhusets faciliteter (toilet- og
baderum) og at der opstilles
skurvogn/materialevogne på den lille pplads ud for materialgården.
Kaj Nøhr har udarbejdet ny tidsplan, hvor
der er taget højde for den tid, der er
forbrugt i forbindelse med
byggelederskiftet samt forsinkelse pga
coronakrisen. Processen forventes færdig
omkring uge 9-10 i 2021.
Mht brug af Sct Sørens hus som kirkerum
samt øvrige praktiske forhold må der
afventes evt. nye forholdsregler for
COVID-19 efter 10. maj.

-

Valg til menighedsråd – orienteringsmøde
udskudt

Orienteringsmødet er udskudt til 9.juni.
I øvrigt: Der må tages højde for evt. nye
forholdsregler for COVID-19 efter 10. maj.

33/20 Orientering fra medarbejderrepræsentant,
herunder drøftelse og punkter til beslutning
-

-

34/20 Orientering fra kassereren, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Gennemgang og godkendelse af
årsregnskab

MR har gennemgået og godkendt
årsregnskabet.
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35/20 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
- Fejring af befrielsesjubilæum – drøftelse
og beslutning om alternativ fejring

-

Genovervejelse om antal deltagere i
bisættelser og begravelser

Det drøftes hvordan befrielsesjubilæet (75
år) kan fejres under hensyntagen til
COVID-19-forholdsregler.
Flg forslag drøftes og
MR beslutter
• At opfordre via hjemmesiden og
Facebook til fælles markeringer: Lys i
vinduerne i hjemmene, lys i
kirkerummet og hvis muligt (ift.
brandhensyn ) i tårnet.
• Klokkeringning.
• Flagning
• Oppyntning med røde, hvide og blå
blomster ved flyvergraven
• Nedlægning af krans ved Flyvergraven
med deltagelse af max 10 udvalgte
personer.
• Billeder af fejring, der kan sendes til
efterkommerne af flyverne.
• Mini-alsang med en lille udvalgt
delegation foran Dalbogård, hvor
beboerne kan deltage i fællessang i de
åbne vinduer.
• Lille kortfilm om Flyvergravens
historie v sognepræsten.
• Evt. hvis muligt Minivoxpop-film om
”Gl Rye tænder lys for Befrielsen”
Sognepræsten tager kontakt til Ole
Jeppesen mhp aftale om film
Der har i praksis vist sig vanskeligheder
ved det fastsatte tal på antallet af deltagere
ved bisættelser og begravelser.
Det besluttes i MR at der efterfølgende kan
være max 15 deltagere inkl. personalet.

--------------------------------------------------

-

Videoandagter fremadrettet

NB! Deadline på Aktuelt på søndag. Iben
Thomsen skriver om kirkerenoveringen og
Henrik Olsen om det kommende
menighedsrådsvalg inkl. præsentation af 3
rådsmedlemmer.
Ifm påsken har der under hensyntagen til
COVID-19-forholdsregler været afholdt
videoandagter.
Det drøftes hvordan dette kan komme i spil
fremadrettet i de næste ugers fortsatte
nedlukning.
MR beslutter at arbejde videre med
formatet 3. maj (og evt. 10. maj)

36/20 Orientering fra kirkeværgen, herunder drøftelse
og punkter til beslutning
- Vedtagelse af ansøgning om
anlægsmidler til miljørive

-

Orientering i øvrigt

37/20 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning
- Forholdsregler for personalet under
COVID-19 – status

-

Der er indhentet tilbud om miljørive og
ansøgning til provstiet om midler er
udarbejdet. Det påpeges, at momsen skal
regnes ind.
MR vedtager ansøgningen.

Ansættelsesproces organist

Kontaktpersonen fortæller, der fortsat kun
må arbejdes udenfor, hvilket skal foregå
ved de samme to medarbejdere (graver og
gravermedhjælper) også såfremt der er
kirkelige handlinger.
Processen er godt i gang og der er kommet
gode ansøgninger. Ansøgningsfrist 15.maj.
Der er fra provstiets personalekonsulent
givet grønt lys til samtaler og prøvespil
under hensyntagen til COVID-19forholdsregler. Kontaktperson sender
”doodle” ud til ansøgningsudvalget mhp
datoer til ovenstående.

-

38/20 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
- Afviklede arrangementer
- Kommende arrangementer
39/20 Evt. lukket punkt vedrørende personaleforhold

-

