
Menighedsrådsmøde 

Mandag d. 9. oktober 2017,   

kl. 19-21.30 i Landet Præstegård 

Forplejning: Kasper 

Afbud: Martin 

DAGSORDEN: 

1. Orientering v/ formand 

2. Valg til Stiftsråd 

3. Regnskab, herunder kvartalsrapport og endeligt budget for 2018 

Der er brugt meget strøm i Ryde, gulvvarmen på badeværelset stod på 5. Det er højst sandsynligt forklaringen 

på det høje forbrug (over 20.000kr. i strøm). Varmen er nu skruet ned. 

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. Landet –Ryde Sognes Menighedsråd. CVR.nr. 18279312, Budget 

2018, Endelig budget afleveret d. 09-10-2017 kl.21:24. 

4. Opfølgning IT-gravere/v. Merete 

Programmerne er indkøbt. Yvonne og Merete har været fjernundervist i hvordan der oprettes div. Varegrupper 

i programmet. Yvonne starter med Ryde kirke. 

5. Forretningsorden for menighedsrådsmøder 

6. Kirkegårdsvedtægter 

Vedtægter for 

                             - sekretær 

                             - kirkeværge 

                             - kontaktperson 

De eksisterende kirkegårdsvedtægter gælder. Der kan dog laves tillæg til kirkegårdsvedtægterne. 

7. Betænkning fra udvalg vedr. vedligehold af kirkernes indre 

Punktet udsat, da der ikke har været afholdt møde grundet sygdom. Udvalget finder ny dato. 



8. Varmeanlæg Ryde v/John 

John sender endeligt tilbud rundt til menighedsrådsmedlemmerne. 

Helle sender til Provstiudvalget og Stiftet inden november for godkendelse. 

Det tager 14 dage fra de starter til projektet står færdigt. Der vil desuden blive sat ekstra radiatorer op i graver 

huset, gangen og badeværelset. 

9. Forsatsruder/Borebiller Landet Kirke v/John 

Borebiller: Mortalin kontaktes.  

Forsatsruder udskudt. 

10. Forankring tårn, Ryde Kirke v/Martin 

Punktet udskydes. 

11. Dåbsfad v/Kamilla 

2 datoer findes og sendes til firmaet. 13/11 eller 20/11 kl.15 

12. Møde med Biskop 

3 datoer indtil april 2018 med 1 måneds mellemrum, tirsdag, onsdag eller torsdag kl.15, 17 eller 19 

Spørgsmål fra biskop (oplæg fra Kasper sendes rundt).  

Forslag til datoer: 5/12 kl.15 eller 10/1 kl.15 eller 1/2 kl.17 

13. Indkaldelse af suppleant 

John flytter og træder derfor ud af menighedsrådet. Kasper ser på listen, hvem der skal indkaldes fremover. 

Suppleant opstarter 1/2-18, men må gerne deltage før.  

14. Lukket punkt 

15. Næste møde  

Torsdag d. 4/1-2018 kl.19 

Evt. Aktivitesmøde mandag d. 8/1-18 eller onsdag den 17/1-18 

Søndag den 3/12-17 kl.19 De 9 læsninger 

16. Evt. 


