Menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 13. juni. 2018 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang til mødet.
Afbud fra: Kurt, Lone, Eva
Øvrigt til stede: Marianne S. Carina, Bent, Birte, Birgit, Karen
Kaffe/brød: Thorben.
Ordstyrer: Kurt.
1.
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden.
2.
Formanden.
Meddelelser:
• Diverse meddelelser.
• Skovbesigtigelse.
• Påbud vedr.
spildevandstilslutning i
Kirkerup.
Sager til behandling:
• Udlån af Sognehuset til
private arrangementer.
Efterretningssager:

3.
Kirke- og kirkegårdsudvalget:
• Kirke- og kirkegårdssyn.

4.
a. Aktivitetsudvalget.
• Studietur/udflugt 1. sept.
b. Frivilliggruppekoordinator.
• Altertæppe Kirkerup.
c. Medieudvalget.
• Hjemmeside.
• Kirkebladet.
5.
Regnskabsfører/kasserer.

Godkendt
Databehandleraftaler er på plads. Datalovforordningen - der er
stadig spørgsmål på DAP. Men vi må ikke oplyse navne på døde
og konfirmander mm uden samtykke fra pårørende.
Kirkeministeriet er på vej med nærmere vejledning i den
forbindelse.
Lokalforeningen har haft møde med SDU Helle Randløv som har
haft en snak om menighedsrådets betyder i lokalsamfundet. Der
kommer en rapport på et senere tidspunkt.
Skovbesigtigelse: i forbindelse med opbygning af skoven bør
menighedsrådet kigge på tilskud til indkøb af træer. for at
reetablere skoven efter sygdom i træerne.
Vi sætter kloakmester B.N. Entreprise til at lave det snarest.
Udlån af Sognehus: bred enighed om at det skal man ikke, med
mindre det til relevante formål. Spejderne, vandværket,
lokalråd, præsternes møder mm. er forventet, da det er huset
formål.
Det udlånes ikke til private formål.
Skorstenen ved præstegården skulle være i orden i dag.
Kirkegårdssyn er udsendt pr. mail. det skal med som punkt næste
gang med fokus på prioriteringsrækkefølge på straksopgaver.

Studietur er fastlagt til 1. sept. fra morgenstunden.
Programmet tilgår.
Frivilligegruppekoordinator: ikke noget nyt.
Hjemmesiden kommer op at køre omkring mandag 18/6. Peter
giver assistance til Birgit.
Kirkebladet: Michael vil lave et indlæg om skovens brug og
sygdom i asketræer mm. og hvorfor skal den genplantes.

•

Månedsrapport.

Forelagt og gennemgået

•

Budgetramme 2019.
Færdiggørelse af
budgetønsker 2019 inden
aflevering til provstiet.

Budget afleveret og påført tidsstempel: 13.06.2018 20:19

6.
Graverteamet.
• Status på kirkegårdene.

7.
Kirkeværgen.
• Tilbud på kalkning af
Sørbymagle kirke.

8.
Kirkelige aktiviteter.
• Sommersang torsdag
d.21/6 kl. 19.00
• Frokost for bladuddelere d
19/8 kl. 10.30
9.
Præsten.

10.
a. Kontaktpersonen.
• MUS.
• APV.
b. Medarbejderrepræsentanten
11.
Eventuelt.

Det er tørt. Graverne forsøger at få sat sommerblomster. Karina
vil gerne vide hvad med brandalarmer? Konklusion: der er ikke
påbud om det.
Kirkerup har meldt færdig. Takshækken skal sættes til efteråret.
Der er eftersyn inden endelig aflevering i næste uge.
Vi er blevet bedt om at tage et kontrolbud til kalkning af kirken.
der er ca. 30.000 kr. i diff. på de 2 tilbud.
Vi vælger det oprindelige fra H.Nielsen og Søn A/S, da han er
billigst.

Kaffe og kage i kirken, evt. Asti. Jonna og Lone.
Mogens laver indkaldelse for uddelere og medieudvalg.
Menyen er smørrebrød. Hjælpere er medieudvalget.
I morgen den 14/6 er der afslutning for årets konfirmander. det
er på forældrenes opfordring - de ønsker tak og god sommer. Så
kommer de nye konfirmander den 20/6 til indskrivning. Der er
kommet 2 dage for konfirmander. Det er til gavn for bypræster,
Kan være udfordrende for landpræster. Der har været opstart på
cykelgudstjeneste - den første med 4 deltagere. Den næste er
den 17/6. Der er lørdagsdåb den 16/6 for 3 søskende på
henholdsvis 11 år, 6 år og 6 mdr. Der er sommersang den 21/6
Det er en god tradition. Ferie: 16/7 -6/8 holder Marianne ferie.
Der har været præstemøde 12/6. Der er kommet en ny app hvor
man skal indgive kirketælinger af kirkegængere. Den kan bruges
til statistik for se hvad der kunne være populært at have som
arrangement. Flemming og Mai kommer til at skifte lidt mellem
sognene internt. Generelt ved højmesserne søndag kommer de
faste - der kommer nye engang i mellem til forskellige
gudstjeneste.
afholdes snart

Ikke tilstede
en lettere debat om kirkebil. Formanden foreslår at der kommer
en notits i kirkebladet om det.
vedr. kunstgræs iflg. Kurt bliver det hentet inden så længe.
Lokalrådet har brugt penge på telt som Mogens har lagt beslag
på det - til æblemostgudstjeneste.

12.
Næste møde.
• Onsdag 15. august kl. 19.00

god sommer afsluttet kl. 20:58

Menighedsrådsmøde d. 13. juni. 2018.
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