Referat af møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 24. november 2021 kl. 18-22
Mødet afholdes i Sankt Sørens Hus.
Fremmødte: Henrik Wang, Henrik Olsen, Jesper Bylling, Michelle Pedersen, Maria Boas, Inge Laursen, Tove Høgh Olsen, Dorte Gosvig, (deltog fra
punkt 102/21 og frem), Iben Johanne Thomsen (deltog i punkt 103/21).

Dagsorden:

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

10 min

100/21 Menighedens liv og vækst
- Introduktion
- samtale

(o)
(d)

5 min
15 min

101/21 Præsentation af gravervikar

(o)

102/21 Udtræden af menighedsråd
- Dorte Gosvig ønsker at udtræde af
menighedsrådet pga. fraflytning fra sognet

(0)

103/21 Konstituering for det kommende kirkeår

(b)

99/21

Godkendelse af referat og dagsorden

Referat:

Referat og dagsorden er godkendt i sin helhed.

Præsentationsrunde.

Menighedsrådet imødekommet ønsket om udtræden og
1. suppleant Inge Laursen indtræder i menighedsrådet

Valg af formand (skriftlig afst.)

Henrik Olsen vælges som formand

Valg af næstformand (skriftlig afst.)

Maria Boas vælges som næstformand

Valg til øvrige poster i menighedsrådet:
- Valg af kirkeværge
- Valg af kasserer
- Valg af sekretær
- Valg af kontaktperson
- Valg af bygningskyndig

Jesper Bylling vælges som kirkeværge
Tove Olsen vælges som kasserer
Inge Laursen vælges som sekretær. Maria og Tove
supplerer i det første år.
Henrik Wang vælges som kontaktperson
Søren Frandsen vælges som bygningskyndig

- Valg af underskriftsberettiget

Maria Boas vælges som underskriftsberettiget

Valg til stående udvalg m.v.
- Valg til kirke- og kirkegårdsudvalg (sognepræst + 2
valgte medlemmer)
- Valg til præstegårdsudvalg
- Valg til kontakt til FDF

Iben Thomsen, Maria Boas og Inge Laursen
Henrik Olsen og Maria Boas
Henrik O. drøfter formål og indhold for kontaktperson
mellem menighedsråd og FDF før der vælges
kontaktperson.
Inge Laursen
Henrik Olsen, Henrik Wang og Jesper Bylling
Jesper Bylling, Tove Olsen, Iben Thomsen og Inge
Laursen

- Valg til Udsyns bestyrelse
- Valg af valgbestyrelse
- Valg af arrangementsudvalg

•
•

104/21 Covid 19 – nyeste foranstaltninger

Indtil videre uændrede forhold/restriktioner.
Kontaktperson undersøger om ansatte er
omfattet af pligt til at vise coronapas.
Vi følger de aktuelle retningslinjer fra Kirkeministeriet.

105/21 Orientering fra formand, herunder drøftelse og punkter til
beslutning
Godkendelse af arealoverdragelse til cykelsti

106/21

-

Orientering fra kasserer, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
Opsigelse fra regnskabsfører

Driftsbudget 2022 endelig godkendelse
- Kvartalsrapport 3. kvartal 2021
-

1050 m2 overdraget til kommunen. Erklæring om
arealoverførsel underskrevet.
(o)

5 min
Vi fortsætter med Velas. Evt. samarbejde med de øvrige
kasser omkring prisaftale.
30 min

(o) / (d) / (b)
(o) / (b)

Gennemgået og taget til efterretning
Menighedsrådet drøftede det indsendte budget, som
svarer til det foreløbige budget, indsendt i maj 2021.

Gammel Rye sogns menighedsråd CVR-nummer:
38956612, budget 2022. Endeligt budget afleveret 15/11
2021 18:27
-

Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.

(o) / (b)

107/21

15 min
-

Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse
og punkter til beslutning.
Indtastning i CD

Afløsere skal skrives ind under ”intern note”.

Church Desk

I menighedsrådet opleves der fortsat udfordringer med at
arbejde med CD i det omfang vi har behov for.
Henrik og CD foreslår, at vi holder et fysisk eller virtuelt
aftenmøde med repræsentanten for CD (fx i marts) og at
vi inden samler sammen, hvad vi har af udfordringer og
ændringsønsker til CD. På mødet kan vi præsenteres for
flere måder at bruge CD på, og få afklaret de
udfordringer vi har.
Desuden kan CD kontaktes pr. telefon eller chat
angående spørgsmål og udfordringer. Ligesom Michelle
også svarer på spørgsmål og gerne hjælper i det omfang
hun kan.
Vinduet for fagforeningsmæssige lønforhandlinger er
lukket.

Lønforhandlinger

108/21

15 min
- Personalerepræsentant
Punkter til orientering

Der savnes julebilleder fra kirken efter den er renoveret.
Michelle forhører sig ved David Hay og aftaler herefter
endeligt med Tove.
Referater sorteres efter Talkode: Årstal – måned – dag
(2021-11-24). Alle referater uploades som PDF.

Referater

109/21
-

(o)/(d)
Orientering fra kirkeværge, herunder drøftelse og
punkter til beslutning

10 min

Bevaringsværdige gravsten og gravsteder

Maria udfærdiger 2 breve (tilsagn og afslag) og afleverer
dem til Jesper Christensen, som sender det ud til de rette
gravstensejere.

Urværket

Jesper Christensen afventer stadig tilbud nummer 2
angående restaurering af kirkens urværk.

110/21
-

Øvrige punkter
Provsti

10 min
Menighedsrådet og kirkens ansatte er inviteret til
fremvisning af de nye provstifaciliteter i Skanderborg
fredag den 3. december 14-16. Provstisekretæren ønsker
besked om deltagelse i morgen torsdag. Maria deltager.

Næste møde

111/21
-

-

112/21

Tirsdag den 9. december 17.45-19.00. Her vedtages
mødekalender for det kommende kirkeår.
(Der er kirkekoncert 17.00-17.30)
Evt. lukket punkt vedrørende personaleforhold

