Referat af møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 17. august 2022 kl. 19.00-22.00
Mødet afholdes i Sankt Sørens Hus.
Tilstede: Henrik Olsen, Tove Olsen, Henrik Wang Jensen, Jesper Bylling, Hanne Marie Houkjær, Iben J Thomsen, Susanne Midtiby og Inge Laursen (ref.)
Afbud: Maria Boas.
Dagsorden:
Orientering (o)
Referat:
/ Drøftelse (d) /
Beslutning (b)
63/22 Godkendelse af referat og dagsorden
(b)
5 min
Godkendt.
64/22

65/22

66/22

Menighedens liv og vækst
- Introduktion
- Samtale
Orientering fra formand
- Anmodning om tilladelse til udtræden af rådet.
Maria Boas ønsker at udtræde af rådet
- Ansøgning fra Sine Bang Olesen om lån af
sognehus til brug for erfa-gruppe

(o)
(d)

5 min
20 min

(o)/(d)/(b)

20 min
Maria Boas bevilges udtrædelse og Annette Krogsøe
indtræder.
Sine Bang Olesen får ja og kan aftale nærmere med
kirketjeneren.
Der er møde i provstiet d. 25.8. ang. fælles
regnskabskontor med Silkeborg provsti.

Orientering fra kasserer
-

Kvartalsrapport 2. kvartal 2022

Menighedsrådet arbejder på en sogneanalyse.

(o)/(d)/(b)

15 min
Kvartalsrapporten er gennemgået og taget til efterretning.

67/22

Orientering fra sognepræsten

-

(o)/(d)/(b)

20 min

Renoveringen af præstegården starter d. 22.8. og
påregnes at tage to måneder.
Pavebesøgsudstillingen tages ned på mandag og Henrik
Soelmark udstillingen hænges op efterfølgende.

-

68/22

Orientering fra kontaktperson

-

Ny organist – beslutning om procedure

(o)/(d)/(b)

20 min

Kordegn Kasper Lei har sagt op og der søges ny kordegn
i samarbejde med sognene omkring Ry.
En medarbejder har fået en muskelskade i fritiden,
vedkommende skal rette henvendelse til
kontaktpersonen, hvis der bliver brug for hjælp fra
ekstern partner i genoptræningsperioden.
I forhold til børnekoret er kirkemusikeren anbefalet at
rette kontakt til Korliv vedrørende pædagogiske tiltag.
Kirkemusikeren deltager på et kursus udbudt af
Churchdesk. Kurset omhandler vedligeholdelse af
hjemmesiden.
Ansættelsesudvalget består af præsterne,
kontaktpersonen, kirkeværgen og kirkemusikeren.
Henrik Wang udsender diverse materialer til udvalget
og indkalder til første ansættelsesmøde snarest muligt.
Vi finder en orgelkyndig konsulent, som kan rådgive
udvalget.
Udvalget gives ansættelsesfuldmagt.

-

69/22

Personalerepræsentant

-

70/22

Der er afskedsgudstjeneste for Anita Samsing d. 28.8.
Kontaktpersonen køber gave og inviterer organisterne
fra Ry-bladet.
Han opfodrer også Anita til at invitere sin familie.
Susanne køber bobler og snacks.

Punkter til orientering

Orientering fra kirkeværge

Finansieringen af lapidariet afklares af formanden med
provsten.
Den ene lampe ved indgangen til sognehuset er under
reparation.

-

71/22

Øvrige punkter
-

72/22

Evt. lukket punkt
-

(o)/(d)/(b)

