Referat af møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 28. april 2022 kl. 19.00-22.00
Mødet afholdes i Sankt Sørens Hus.
Fremmødte: Iben Johanne Thomsen, Inge Laursen, Henrik Wang, Jesper Bylling, Henrik Olsen, Michelle Elmhøj, Tove Høgh Olsen.
Afbud: Maria Boas

Dagsorden:

32/22

Godkendelse af referat og dagsorden

Orientering (o)
/ Drøftelse (d) /
Beslutning (b)
(b)

33/22

Menighedens liv og vækst
- Introduktion
- Samtale

(o)
(d)

5 min
20 min

(o)

10 min

34/22

Orientering fra formand
-

35/22

Orientering fra kasserer
-

36/22

Orientering fra sognepræsten
- Indsættelse aflastningspræst

Referat:

5 min

Ingen bemærkninger

(o)/(d)/(b)
10 min

-

Foranstaltninger vedrørende præstegård
Konfirmationshjælp

10 min
5 min

-

Afvikling af konfirmation – telegramvagt

5 min

Hanne Marie Houkjær indsættes 15/5.
Iben Johanne Thomsen foretager indsættelsen.
Prædiken ved Hanne Marie Houkjær
MR står for et glas bobler og et stykke chokolade efter
gudstjenesten.
Henrik Wang har ansvar for indkøb.
Møde på onsdag med provsten og arkitekt Peder Gram.
Der er bevilget kr. 1500 af menighedsplejen til en
trængende familie.
Henrik O. og Henrik W./Inge er telegramvagter

37/22

-

Udlån af sognehuset

-

Udstilling i sognehuset

Orientering fra kontaktperson

Anna Klahn og kordegneforeningen har fået lov at låne
sognehuset.
Iben undersøger om det er muligt at lave en udstilling
med Henrik Soelmarks billeder i efteråret
-

Ændrede mødedatoer

38/22

Personalerepræsentant

Personalets sommerferieplaner godkendes
Graver er retur efter orlov. Plan om et møde
omkring planlægning af arbejdsopgaver.
3 Arbejdspladsvurderinger er kommet retur. Der
er nogle fokuspunkter, der skal tages hånd om.

MR møder ændres fra 16/6 til 14/6 og fra 18/8 til 17/8.

-

Punkter til orientering

-

-

-

39/22

Orientering fra kirkeværge
-

40/22

Øvrige punkter

-

-

-

41/22

Evt. lukket punkt
-

Forslag til dato for obligatorisk
medarbejdermøde 22/6 17.30-20.30. MR kan
have svært ved at møde fuldtalligt op.
Referat fra sidste gang er endnu ikke lagt i
folderen på Church Desk. Henrik Olsen har den
endelige udgave og sørger for at lægge den ind.
Michelle går i gang med hjemmeside via Church
Desk inden sommerferien. Det vil kræve fuldt
fokus i en periode.

Mulighed for at Else Jensen kan deltage i MR
17/5 som repræsentant fra Bison. MR foreslår at
ABG og Else Jensen begge deltager den 14/6 kl.
19. Er dette ikke muligt holdes fast i den 17/5.
Inge Laursen kontakter Bison.
Personale og præst bevilges midler til udflugt
17/5 til Ballum: kørsel, frokost, kaffe og afgift til
deltagelse i sang ved Vadehavet i forbindelse
med salmedigter Jens Rosendals 90 årsfødselsdag.

