Referat og dagsorden for møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 12. august 2020 kl.
20-?
Møde afholdes som videomøde – THO indkalder
Deltog i mødet: Hanne, Henrik O, Jesper B, Tove H, Susanne (medarbejderrep.), Henrik W, Iben
(præst), Lise (referent)

Dagsorden:

Referat:

58/20 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

59/20 Forberedelse af orienteringsmøde 18. august 2020

Det besluttes at holde orienteringsmødet i
Skt. Sørens Hus hvor der kan være max.
38. Susanne køber mundbind som tilbydes
deltagerne, og Lise skriver tekst om
coronaforholdsregler som lægges op på
hjemmesiden og på Facebook. Dagsordnen
gennemgås og det planlægges hvordan
visions-/inspirationsdelen kan gribes an,
som en dialog. Lise forbereder og
præsenterer hjælpespørgsmål. Susanne
sørger for opstillingen af stole efter
forskrifterne. Jesper C. (graver) står for
rengøring/afspritning efter mødet – lokalet
skal benyttes næste morgen kl 10. Susanne
rengør herefter.

60/20 Kaffemøde ved Brugsen 15. august?

Udsættes til primo (lørdag d 12.9)
september før valgmødet.

61/20 Orientering fra kasserer, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- Kvartalsrapport 2. kvartal 2020

62/20 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
- Afvikling af konfirmationer 5. september
2020

Kassereren præsenterer og gennemgår
rapporten for MR.

4 konfirmationer á 8 konfirmander. Af
hensyn til forsamlingsforholdsreglerne
bliver konfirmationerne uden sang for at
undgå at skulle begrænse antallet af
deltagere mere end højst nødvendigt.
Susanne, Iben, Tove, Henrik O og Henrik
W melder sig til at spritte behørigt af
mellem de fire konfirmationer. Det
undersøges om der kan etableres et
musikindslag – MR beslutter at der kan
findes midler til dette.
Der skal gøres opmærksom på forholdene
omkring aflevering af telegrammer til
konfirmanderne inden for tidsfristen, der er

- vedr. renoveringen af kirken

63/20 Diverse herunder drøftelse og punkter til
beslutning.

torsdagen før inden kl 12 i kirkens
postkasse, så dette kan håndteres ansvarligt
ift corona. Øvrige gaver og
opmærksomheder er det ikke muligt for
kirken at sørge for.
Der var møde i går. Der har rejst sig
spørgsmål om de eksisterende huller i
muren kan bruges, når det nye musikanlæg
sættes op. Jesper B har undersøgt dette og
det er bekræftet. Der skal skabes kontakt
mellem kontaktpersonen Kaj, mureren og
elektrikeren ?? så der kan aftales nærmere
mht tidspunkt mv. Ansøgningen om
alterklædemonogrammet ift
konservatorens oplæg skal sendes videre til
stiftet.
Medarbejderrepræsentant Susanne spørger
efter muligheden for at købe nyt klapbord
til brug ved arrangementet i Skt. Sørens
Hus – MR siger god for dette.
Kirkeværgeren bringer spørgsmål op om
bevarelse af et gravsted der står for at
skulle nedlægges. Gravstedsejeren tilbyder
at bekoste at få skriften frisket op og vil
høre om MR vil beslutte at bevare stenen..
MR savner en politik på området at kunne
beslutte ud fra i sådanne sager. MR
beslutter derfor at tilbyde familien, at
stenen kan lægges i depot for nu, hvor den
kan opbevares indtil det er taget en debat
internt i rådet og lavet en
politik/retningslinjer.
Jesper B beder graver svare
spørgeren/gravstedsejeren og tilbyde
ovenstående med understregning af, at
museet har oplyst at de ikke finder selve
stenen bevaringsværdig. MR afventer om
familien ønsker dette.

