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Formandens underskrift:

Referat af menighedsrådsmøde den 28.1.2020
Fraværende: Pia Bertelsen
Godkendelse af dagsorden: Punktet Lukket møde under formanden flyttes til efter dette
møde, og behandles efter en særskilt dagsorden.
Dagens sang:

Du som har tændt milioner af stjerner

Evaluering af

Julekoncert med Stig Rossen, der var 19 deltagere.
Besøg af dukketeater d. 17. december samt skolens juleafslutning d.
0.2 december: der var besøg af Friskolens børnehave og
sogneskolen.
December måneds gudstjenester inkl. salmevalg og salme 87 som
var månedens faste adventssalme.
Salmevalg og inddragelse af konfirmanderne fungerede fint.
Ryslingemødet: der var 78 betalende
Koncert i søndags: den var velbesøgt.
Dåbstræf: der mødte ingen familier op.

aktiviteter siden sidst:

Præsten:

Orientering:
Minikonfirmand 2020: starter efter uge 8 og medvirker
Palmesøndag
Konfirmandudflugt til København d. 28.-29. februar: Der skal være
1 overnatning, der er planlagt et forløb med diverse besøg og
opgaver.
Aktivitet for mænd:
Mandegruppen Herreværelset starter den første tirsdag i marts.
Lokalindsamling til Folkekirkens Nødhjælpsindsamling d. 8. marts:
Sognegården lånes ud til indsamlere, konfirmanderne deltager.
Jakob har kontakten til en tovholder.
Skal referater fra menighedsrådsmøder være offentligt tilgængelige i
våbenhus og på hjemmeside: Ja, det skal de.
Gudstjenesteliste for marts-juni 2020: omdeles og drøftes
Den tilføjes et aftenarrangement d. 4. maj kl. 19.00.
Omdeling af foreløbigt program for grundlovsdag i Ryslinge

Formanden:

Indkøb af nye materialer til børn til brug under gudstjeneste?
Jakob kommer med et forslag.
Mulighed for fjernvarme undersøges nærmere:
Vi er tilmeldt for nærmere information
Hvordan ønsker vi kirken oplyst til jul/mørketid:
Der er pt. opsat en prøveopstilling med lys på tårnet, der
prøveopsættes yderligere lamper, så hele kirken belyses.
Ønsker vi en større medieplan for Ryslinge sogn eller blot at justere
hen ad vejen: Dette udskydes til senere, da der pt. er mange andre
opgaver.
Ændring af procedure vedr. godkendelse af regninger:
Regninger skal fremadrettet også attesteres af indkøberen via
Brandsofts digitale regnskabssystem.
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Ønsker vi at overgå til 2 årig valgperiode til menighedsrådet:
Menighedsrådet fortsætter med en 4 årig valgperiode.
Tanker, ønsker og afklaring omkring præstegårdshaven:
Der anlægges terrasse v. husets bagerste galv/hjørne, Jakob
indhenter tilbud på terrasse.
Flagstangen skal opstilles og der foretages en generel oprydning og
beskæring i haven. Arbejdet udføres af graveren i samarbejde med
ekstra medhjælp i ca. 15 timer, og efter aftale med sognepræsten.

Økonomi:

Kirkeværge:

Kirke- og
kirkegårdsudvalg,
Sognegårdsudvalg:

Aktiviteter

Personale:

Godkendelse af

Lukket møde: Behandling af klage: Behandles på andet møde.
Gennemgang af regnskab for 2019.
Det færdige regnskab viser et overskud på 158.000,- kr.
Opdatereing omkring kirketag og udvidelse af præstebolig.
Arkitekten havde forventet svar fra Fyns Stift vedr. kirketaget, men
nu vil han rykke dem. Pt. skyldes forsinkelsen at Nationalmuseet
ønsker opretningen af taget tilbageført, hvilket menighedsrådet ikke
ønsker, beslutningen herom ligger derfor hos Fyns Stift.
Arbejdet sendes i udbud.
Der mangler stadig svar fra fredningsmyndigheden mht. udvidelse af
præsteboligen.
Der har været 5 års syn på præsteboligen, der var kun få mangler,
de vil fremgå af den kommende en rapport.
Krukke med blomster uden for sognegården, pris 1000 kr.:
Det besluttes at der kan indkøbes 2 krukker til max 1000, - kr pr. stk.
Skilt v. sognegårdens træ med vejvisning-pile til præstegård,
sognegård, graverkontor og kirkekontor/præstekontor:
Der skal opsættes skiltning på gårdspladsen, Jakob kommer med
forslag.
Hvad skal vores gudstjenester, henvendt til familier på hverdage,
hedde og hvordan skal de afvikles? Noter: Form, indhold, frivillige,
spisning, personale: Familiegudstjeneste med fællesspisning.
Spisning gratis. Uden tilmelding.
Arbejdsbeskrivelse for graver er færdigredigeret og sat i værk.
Spørgsmål fra graver vedr. opgørelse af timer/ afløsning og
medhjælp.
Graverstillingen er opmålt til en fuldtidsstilling, hvor ferie med løn
er indeholdt i timetallet. Formanden har forespurgt hos provsten.
Der er ikke mulighed for medhjælpstimer. Menighedsrådet fastsætter
vikardækningen i ferieperioder.
Ønske om tørreskab fra graver:
Der skal indhentes tilbud på et tørreskab uden aftræk.
Referat godkendt

referatet
Eventuelt

Der er tilmeldingsfrist til valgkursus senest d. 1. feb.

