Referat af møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 28. oktober 2021 kl. 19-22
Mødet afholdes i Sankt Sørens Hus.
Tilstede: Henrik Olsen, Henrik Wang, Maria Boas, Iben Johanne Thomsen, Jesper Bylling, Michelle Pedersen, Tove Høgh Olsen.
Afbud: Dorthe Gosvig
Dagsorden:

89/21

Godkendelse af referat og dagsorden

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

90/21

Menighedens liv og vækst
- Introduktion
- samtale

(o)
(d)

5 min
15 min

Salmevalg

Orientering fra formand, herunder drøftelse og punkter til
beslutning
- Provstesyn

(o)

30 min

Der var stor ros for tilstanden af kirke og kirkegård.

91/21

Referat:

10 min

Referat godkendt og underskrevet

Skimmelproblem i præstegården blev synet og der
igangsættes undersøgelse af problemets omfang og
mulig løsning med assistance fra Teknologisk institut.
Der skal etableres genveks i bygningen og luftindtag
nederst i loftrum for øget luftcirkulation.
Behov for omfangsdræn eller evt. tætning af sokkel skal
undersøges. Formanden kontakter fagmand.
Præsten foreslår til næste syn, at synet af præstegården
tages til sidst og at der indledes med en
præsentationsrunde.
92/21

Orientering fra kasserer, herunder drøftelse og punkter til
beslutning.

Det virker som om at der nu er kommet styr på
håndtering vores regninger og udbetaling af løn m.v. hos
Velas under regnskabsførerens sygemelding.

93/21

Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.

15 min

Behov for ny telefon – undersøger prisniveau.
Konfirmandforberedelse er startet op – der er 23 fordelt
på to hold.
Børnekoret er inviteret til Noahs Ark næste gang (25/11)
Deadline for indlæg i Aktuelt nærmer sig. Præsten deler
sin tale til konfirmanderne. Formanden skriver et indlæg
om provstesynet.
Allehelgensgudstjeneste med deltagelse af violinist.
Ministudiekreds til vinter med ”Tænkepauser” (3
gange). Med henblik på udlån indkøbes et antal af de
bøger, der anvendes som grundlag.

-

94/21

95/21

Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
-

Personalerepræsentant
- Punkter til orientering
-

15 min

Tilbud indhentes vedr. cookie politik på hjemmesiden.
Temaaften om ChurchDesk anvendelse og muligheder
planlægges i marts.
Vedr. ChurchDesk: Hvordan og hvornår slettes data som
ikke længere er relevante for os? Findes der en
databehandleraftale? Kontaktperson undersøger.

(o)/(d)

10 min

1000 SMS’er tilkøbes i ChurchDesk.
Tilmelding til Noahs Ark skal være mulig med betaling
via mobile pay og kreditkort.

96/21

97/21

98/21

Orientering fra kirkeværge, herunder drøftelse og punkter
til beslutning
- Grønt tag på graverbygningen ?

-

Orientering/spørgsmål fra graveren

-

Lydanlæg i sognehuset

Øvrige punkter
- Menighedsmøde dato
- Seminar MR 5. november
- Næste menighedsrådsmøde.

Evt. lukket punkt vedrørende personaleforhold

10 min

Menighedsrådet kan på nuværende tidspunkt ikke tage
stilling til dette punkt, da der p.t. er mange andre ting i
gang.
Orientering til gravstedsejere om rådets beslutning om
bevaringsværdige gravsten foretages af Maria Boas som
repræsentant for kirkegårdsudvalget.
Formulering vedr. Anna Klints gravsted koordineres
med Formanden.
Kirkeværgen reparerer stikket til headsettet, da den
skratter når man bevæger sig.

10 min

Udskydes til næste gang hvor mødekalender fastlægges.
Kl. 18 i sognehuset.
Næste menighedsrådsmøde ændres fra 18/11 til 24/11
kl.18. Susanne sørger for sandwich eller lign.

