Dagsorden for møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 22. oktober 2020 kl. 19-22
Møde afholdes i Skt. Sørens Hus
Tilstede: Iben Thomsen, Henrik Wang Kjær Jensen, Hanne Østergaard, Susanne Midtiby,
Henrik Braderup Olsen, Jesper Bylling, Tove Høgh Olsen
Afbud: Lise Rask Holm Fick

Dagsorden:
75/20 Godkendelse af referat og dagsorden
76/20 Covid-19
- Medarbejderforhold

-

Gudstjenester – herunder julegudstjeneste

Referat:
Godkendt

Instruks til medarbejdere om hvordan de
skal forholde sig i tilfælde af at nogen
smittes på arbejdspladsen. Kontaktperson
retter henvendelse til provstiet for at få en
samlet instruks.
Sognepræsten har modtaget tilbud på evt.
streaming af julegudstjeneste og optagelse
af adventsvideoer. Det aftaltes at spørge
forskellige andre om streaming.
Sognepræsten spørger og ansøger om
midler fra formidlingspuljen.
Forslag om streaming af adventskoncert
20/12 kl. 15 med organist, kirkemusiker og
kirkeværge som generalprøve på
juleaftensgudstjenesten.
Juledag bliver der tilmelding til
gudstjenesten og hvis der er mange
tilmeldinger afholdes ekstra gudstjeneste.

-

77/20 Orientering fra formand, herunder drøftelse og
punkter til beslutning
- Erstatningstilbud ved etablering af
cykelsti
- Mulige byggeprojekter i Gl. Rye –
beslutning om rådets indstilling

-

Opstilling af ny telemast i Gl. Rye –
beslutning om rådets indstilling

78/20 Orientering fra kasserer, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
- målsætninger til budget 2021

Tilbud fra kommunen vedr. erstatning for
jord til cykelsti godkendt.
Rådet har ikke umiddelbart indvendinger
mod de to bebyggelser, men udtrykker
bekymring for tung trafik i forbindelse
med byggeri og senere tilkørsel til
områderne. På grund af stigende trafik i
byen ønskes belysning af den påtænkte
trafikløsning. Menighedsrådet ønsker at
beskytte miljøet omkring kirken og skolen.
Menighedsrådet mener at en telemast af
denne højde på den foreslåede placering vil
ødelægge indsigtslinjerne til kirken.

De første 4 punkter bevares.
samt

-

At arbejde videre med at sikre en
stabil og kontinuerlig drift via
planlægnings- og
kommunikationsværktøj der
opfylder reglerne vedr. GDPR
De to sidste punkter slettes
79/20 Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
- konfirmander
-

der er installeret fibernet i præstegården
ny ovn til præstegården – tilbud er
indhentet.
- evt. kursus vedr.
minikonfirmandundervisning
80/20 Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
- deltidssygemelding

-

babysalmesang
Personalemøde 28/10

-

driftsplanlægning

-

graveren

81/20 Personalerepræsentant
- reparationer

82/20 Orientering fra kirkeværge, herunder drøftelse og
punkter til beslutning
- Gravsted nedlagt. Forslag fra familien
om at bevare gravstenen.
-

kirkerenovering

83/20 Øvrige punkter

Undervisning er påbegyndt i uge 43.
Der er 26 konfirmander
Tilbud er accepteret af menighedsrådet
Muligheder undersøges.

Positiv udvikling. Arbejdstid optrappes
gradvist. Forventet fuld tid primo
december.
Vikar fortsætter gennem hele forløbet.
Demonstration af kommunikationsværktøj
”medarbeideren”
Der arbejdes med et årshjul for de enkelte
stillinger. Forventet færdigt ultimo 2021.
Har udtrykt ønske om genberegning af
nødvendig arbejdstid på kirkegården. Dette
er igangsat.
Opvaskemaskine er repareret.
Vaskemaskine skal udskiftes på et
tidspunkt først i det nye år. Evt. via frie
midler.

Menighedsrådet anser ikke stenen for at
opfylde kriterierne for bevarelse af
gravsten på Gl. Rye kirkegård..
Bekymringerne omkring hullet ned til
krypten er manet i jorden. Der er lukket og
gulvet er lagt.

