Menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 15. aug. 2018 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang til mødet.
Afbud fra: Jonna og Eva.
Øvrigt til stede: Marianne Skjødt, Kurt Larsen, Karen Andersen, Henny Pedersen, Birgit Brogaard,
Birthe Kristiansen, Bent Kristiansen og Carina Rasmussen.
Kaffe/brød: Marianne Skjødt.
Ordstyrer og referent: Laila.
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden.
2.
Formanden.
Sager til behandling:
• Installering af intelligent
varmestyring i kirkerne.
(bilag).
Efterretningssager:
• Kursus solosang.
• Færdiggørelse af Kirkerup
kirkegård.
Meddelelser:
• Diverse meddelelser.
• Kursus NATMUS 6. sept.

3.
Kirke- og kirkegårdsudvalget
• Flytning af olietank i
udlejningsboligen.
• Malerarbejde i
præstegården.
• Flytning af videreførte
anlægsmidler.
• Kirkegårdsvedtægt.
• Prioritering af syns- og
synsudsatte opgaver.
(bilag).
4.
a. Aktivitetsudvalget
b. Frivilliggruppekoordinator.
• Altertæppe i Kirkerup.
• Kirkens Korshær. (bilag).

Godkendt.

* Formanden går videre med og undersøger nærmere.
* Anne har fået tildelt kursus i solosang
* Vi er tæt på færdiggørelse.
Vi er tilfredse med arbejdet foreløbigt.
prisen på muldjorden og rodfræsningen er lidt for høj.
*Ulf Lundin har forespurgt om han må øve sig på orglet.
Det har vi givet lov til.
*En ny projekter i det nye år. Formanden arbejder videre
på det.
*Vi fik ikke tildelt en hjertestarter.
*Kursus NATMUS: Kurt, Gert, Thorben og Karina (i stedet
for Mogens) tager afsted.
* Forespørgsel til Sørby VVS om forventet pris. Foreløbig afsat
10.000 kr. Gert følger op.
*Tilbud fra Palle Maler 24.000 kr. på dør og gelænder.
Kirkegårdsudvalget tager et ekstra eftersyn for at få udbedret
mangler mens vejret holder. Understrygningspenge forsøges
overført til malerarbejde.
*se ovenstående.
*afventer til efteråret foreløbigt.
*kirkegårdsudvalget i samarbejde med kirkeværgen tager en
opsamling og fremlægger senere

a: der er omdelt indbydelse til studietur. Lone tager i mod
tilmeldinger. Alle vikarer inviteres med på denne tur. Ved næste
møde får vi lavet endelige lister for hvem der inviteres til de
forskellige aktiviteter.
b: der er kommet overslag på 96.701 kr. fra selskabet for

c. Medieudvalget.
• Indlæg til kirkebladet.

5.
Regnskabsfører/kasserer.
• Kvartalsrapport.
• Indkaldelse til
budgetsamråd 29. august.
6.
Graverteamet.

7.
Kirkeværgen.
• 5% midler til varme i sakristi
i Kirkerup.
• Velfærdsrum i
servicebygningen i Sørby.
• Indbrud i servicebygningen i
Sørby.
8.
Kirkelige aktiviteter.
• Kunst i kirkerne. (bilag).
• Tirsdagscafe´ 21. aug.
• Grillgudstjeneste 22. aug.
• Bladuddelerfrokost 26. aug.
• Kirkekaffe 2. sept.
• Babysalmesang 5. sept.
• Forklaringsgudstjeneste 5.
sept.
• Æblemostgudstjeneste 9.
sept.
• Høstgudstjeneste 16. sept.
• Tirsdagscafe´ 18. sept.
• Peter Pedal 20. sept.

kirkekunst
for selv tæppet. Der arbejdes videre med det.
* formanden opfordre til at man tager ind til Slagelse og støtter
op og deltager aktivitet i deres arbejde.
c: tidsfrist er udsat til 27/8 for indslag
30/10 og 27/11 tirsdags cafedage

* gennemgang ved Marianne S.
* Marianne, Thorben og Mogens deltager den 29. august
forepørgsel: høstgudtjeneste - der er ingen pynt pga. tørken. Det
kræver en ekstra indsats at finde. Hvis nogen har pynt så må man
gerne komme med det inden d. 5/9.
Der er ikke meget liv i det grønne på kirkegårdene pga. tørken.
Det forventes at det kommer igen. Vi ser tiden an.
Der er mindst et æbletræ i præstegårdshaven som er dødt. Kurt
vælter dem, graverne fjerner dem og Kurt rodfræser.
Kirkegårdsudvalget følger op på det og ser om der skal
genplantes.
* pengene er kommet og indført i regnskabet.
*det er næsten færdigt - håndværkerne har gjort det godt.
*der blev knaldet et vindue - der er stjålet for 19.000 kr i værktøj
og 4.000 kr. for nyt vindue. Skaden er meldt. Selvrisikoen er
15.000 kr.
Men vi får alligevel 10.000 kr. tilbage.

* Der er møde igen den 3/9
*Karen og Gerda bager boller til alle tirsdagcefeer i år, Mogens
og Marianne deltager
*Mogens griller, Jonna og Lone er i køkkenet. Kurt står for barens
indhold. Mogens og Thorben henter grill.
* Medieudvalget + menigshedsrådet er hjælpere i samarbejde
med Lone.
*Laila. (Kirkerup kl. 10.30).
*Marianne åbner og byder velkommen førse gang.
*Marianne bestiller pizzaer - Henny og Conny?
*Jonna og Lone. Mogens, Thorben og Gert sætter shelter op
fredag formiddag. Henny bager boller. Shelter lånes af
Lokalrådet. Mogens medtager presse og kværn. Martin deltager
ved pressen.
*Laila, Mogens, Kurt, Gert og Lone
Kurt bestiller smørrebrød.
Mogens køber drikkevarer.
*Karen og Gerda bager boller og Mogens og Gert deltager.

* Henny - Lone kontakter 1 frivillig til at lave pasta og kødsovs
9.
Præsten.

10.
a.
Medarbejderrepræsentanten.
b. Kontaktpersonen.
• Folkekirkens
Lederuddannelse.
• Opmåling af graver og
medhjælpers opgaver.
• Oplæg til drøftelse af
personalefunktioner.
11.
Eventuelt.

12.
Næste møde.

Mødet slut kl. 22.05.

Afholdt 3 ugers ferie. Lars og Jesper har afløst med bl.a. 2
barnedåber.
Marianne har givet forældrene dåbsklude. Konfirmander - 21
indskrevet til maj - der er kun onsdagsundervisning - 3 får
undervisning i Slagelse. Sidste cykelgudstjeneste den 26/8. Der er
meget lille tilslutning. Der er Kildemarked samtidig med der er
bryllup 25/8. Birgit taler med Nina om parkeringsforhold mm.
Sidst i august er der spejdergudstjeneste. Babysalmesang starter
den 5/9.
a* ikke noget nyt
b* Anne Olsen er sygemeldt.
Mogens sender en venlig blomster hilsen.
* Mogens har tilmeldt sig Lederuddannelse.
*opfølgning på MUsamtale mm. Der er lavet mange ændringer
på kirkegårdene så det er tiltrængt at der opmåles på ny.
Mogens kontakter Stiftet som henviser en kyndig til opmåling af
opgaver.
*Hvordan opbygger vi et sangerteam og organistteam?
Fremtidsplaner. Kommer på programmet senere/temadag.
Mogens har tilmeldt sig ERFA-gruppe for de 4
menighedsrådsformænd for gl Hashøj.
Thorben forespørger med kirkebøger i papirform, hvor skal de
lægges. Konklusion: i aflåst skab. Birgit har modtaget puljepenge
til ældre i kommunen og vil gerne låne Sognehuset på udvalgte
dage.
Onsdag den 19. sept. 2018 kl. 19:00.

Menighedsrådsmøde d.
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

Underskrift

