Referat for møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 17. maj 2022 kl. 19.00-22.00
Mødet afholdes i Sankt Sørens Hus.
Tilstede: Iben, Jesper, Henrik O, Henrik W, Michelle, Inge, Hanne Marie og Maria
Afbud: Tove

Dagsorden:

42/22

Godkendelse af referat og dagsorden

43/22

Velkommen til Hanne Marie Houkjær

44/22

Menighedens liv og vækst
- Introduktion
- Samtale

45/22

Orientering fra formand
- Indbrud i kirken

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

Referat:

5 min

Godkendt

5 min

Gensidig præsentation af Hanne Marie og MRmedlemmer

(o)
(d)

5 min
20 min

Kortspil, ”tanker”
Hvem definerer meningen med tilværelsen?
Hvornår har du sidst ændret din holdning til noget?
Hvilken roller spiller litteraturen i dit liv?
Hvad er dit vigtigste ansvar overfor dine
medmennesker?
Er det altid bedst at sige sandheden? Giv et eksempel
på en situation, hvor sandheden ikke er det bedste svar.
Er lykken målet med tilværelsen?
Er ansvar og frihed modsætninger? Hvilken vælger du?
Hvilken positive egenskab er efter din mening den
vigtigste?

(o)

10 min
Sagen er håndteret

Der skal kalkes, der hvor der er skader på muren. JB
tager sig af dette sammen med Susanne Midtiby
Hoveddøren kan suppleres med dobbeltlås, men det
undersøges også om der er mulighed for automatisk
låsning og om mulighed for alarm, JB er tovholder.
Evt. fremadrettet anlægsønske, der kan forelægges
provstiet.
-

46/22

Orientering fra kasserer
- Kvartalsrapport 1. kvartal 2022
-

Budgetudkast 2023

(o)

15 min

(o)/(d)/(b)

30 min

Kvartalsrapporten er gennemgået og taget til
efterretning
Målsætningsændring
Der indsættes:
Fremme aktiviteter for børnefamilier
Der slettes:
Arbejde videre med at sikre en stabil og kontinuerlig
drift via planlægnings- og kommunikationsværktøj, der
opfylder reglerne via GDPR
Budgetudkast er gennemgået og vedtaget

47/22

Orientering fra sognepræsten

-

(o)/(d)/(b)

Personaleudflugt til Jelling, Skærbæk, Ballum og Ribe
Evaluering af sangcaféen, det virker til at være et godt
koncept, vi taler om at tænke alle aldersgrupper, når vi
inviterer ”oplægsholdere” ind.
Ad præstegården: Faskinernes undersøges: HBO tager
kontakt til kloakmester.
Meddelelser fra prædikestolen, skal de formidles på et
andet tidspunkt / en anden måde? Vi enes om at
observere den næste tid og så tage punktet op igen på
oktober mødet.

48/22

Orientering fra kontaktperson

Indkaldelse til lovpligtigt medarbejdermøde den
22.06.2022 klokken 17.30 – 20.30

-

49/22

Personalerepræsentant
- Punkter til orientering

50/22

Orientering fra kirkeværge
- Flytning af urne

51/22

Øvrige punkter

-

52/22

Evt. lukket punkt
-

(o)/(d)/(b)

Ansøgningen godkendes
Opfølgning på invitation af ABG og Else til MR-møde,
Inge er tovholder
Vi vil også gerne invitere Pia Haunstrup Jensen til MRmøde, Henrik Wang er tovholder

