Dagsorden for menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 10. okt. 2018 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Kurt Petersen, Jonna Jensen og Lone Adolph.
Indkaldte stedfortrædere: Bent Fischer, Nina Pedersen og Connie Pedersen.
Øvrigt til stede: Marianne Skjødt, Kurt Larsen, Carina Rasmussen, Bent og Birthe Kristiansen, Birgit Brogaard
Kaffe/brød: Mogens.
Ordstyrer: Gert.
PKT.
Dagsorden
0.
Underskrifter på sidste
mødereferat.

1.
2.

Godkendelse af
dagsorden
Orientering:
Præst
Formand
Kirkeværge
Kontaktperson
Medarbejderrepræsenta
nt
Graver
Kirke-og
kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg

Begrundelse
Der var problemer
med udskrivningen
af sidste
mødereferat, så
dette ikke kunne
underskrives.

Drøftelse

Beslutning
Der mangler stadig
underskrifter pga.
afbud, vi tager den
med næste gang

Godkendt.

A:Præsten: vores konfirmander er godt i gang 14/11 har de en
hel dag med bedemand o graver, ferie i uge 42. uge 43 er
provstiets præster i Rom. Ringsted/Sorø dækker embedet. Birte
og Bent og Lone har dækket. Tina Vilen tager den ene der
mangler. Oplæring den 4/11 og tager den 11/11. Cpr., adresse
mm sendes til Marianne S. og Mogens.
B:Formand: tak for buketten. Har været ude med buket til Pia og
en til Eva. Nye regler om menighedsrådet arkiv. Læses på
dappen. Der kan oprettes en mailboks til menighedsrådets
medlemmer. Vi har valgt at støtte Kirkens Kors Hær/varmestuen
med 1000 kr. I gl. Hashøj Menighedsråd – vi burde i den

B: Vi frabeder os for
nu.

Frivilliggruppekoordinato
r
Medieudvalg

forbindelse have afholdt arrangement – men der bliver indkaldt
til nyt møde februar. Mogens deltager sammen med
aktivitetsudvalgets repræsentant. Janne Andreassen formanden
for Flakkebjerg vil gerne starte op med Nytårs
Midnatsgudstjeneste.
C:Kirkeværge: Begge kirkegårde er målt op. Søjlerne er klar.
Kirkerup Kirke færdig. Martin vil gerne bede om et matrikelkort
over den tildelte Jagt. Det kan laves på Google Maps.
D:Kontaktperson: Carina deltager i grankursus for inspiration.
Gravernes arbejdsområde er opmålt og der skal laves en
efterberegning på arbejdstiden inden der skal starte en
gravermedhjælper.
E:Medarbejderrepræsentant: Kurt var ikke orienteret om at
Anne havde planer om at holde ferie. Mogens havde godkendt
fri, HVIS Anne kunne bytte sig til det. Mogens tager kontakt til
Anne, da den ikke er godkendt. På medarbejdermødet i
november tager Mogens fat i ferie og fridage til kirkekalenderen.
F:Graver: Lamperne til julebelysning er kommet, der bestilles Tspyd til dem. Prøveopsætning den 15/11. Kunstigt juletræslys
undersøges nærmere. Der er en måneds prøvetid. Carina
kontakter Jan fra Lundforlund og høre hans erfaring. Marianne
M. og Carina tager en endelig beslutning i samarbejde med
kirkeværgen. Bent fra Slagelse Kirkegårde sender i uge 43-44
mandag og torsdag en medhjælper til Carina. I uge 45 tirsdag
der kommer 14 mennesker i Sørby med alt udstyr fra Slagelse
Kirkegårde, vi giver pizza og de pynter Sørby Magle Kirkegård.
Carina holder fra mandag tirsdag onsdag uge 42. Christian
Tømrer har fixet skabet i Sørby og det males i løbet af 14 dage.
G:Kirke-og kirkegårdsudvalg: Olietank skal fjernes i
graverboligen. Desværre er tanken lige fyldt op så vi afventer til

den er tom igen. Rækværk og døren i præstegården repareres i
morgen den 11. af Palle Maler.
H:Aktivitetsudvalg: pva. udvalget: Marianne M. Jonna har lavet
en folder om babysalmesang. Forslag: Jagtgudstjeneste til
oktober næste år. Gospel i kirken. Vandrings gudstjeneste. Der
kommer evaluering i januar/februar på eksisterende
gudstjenester – hvad dur/hvad dur ikke.
I:Frivilliggruppekoordinator: kirkekaffekalender er opdateret.
J:Medieudvalg: Birgit styrer hjemmesiden med støtte fra Peter
Thomsen. HUSK - hvis der er nogle ting der skal på hjemmesiden
sendes det til Birgit. Mogens – der er en besparelse på godt
1000 kr. ved at bruge det nye trykkeri til kirkebladet.
3.

Økonomi:
A: Kvartalsrapport pr.
2018.

B: Godkendelse af
budget 2019.

C: Behandling af
provstirevisors
protokollat.

Kvartalsrapporten
fremlægges til
menighedsrådets
godkendelse. Bilag:
kvartalsrapport.

A: Kvartalsrapport pr.
30.9. er godkendt og
underskrevet

Behandling og
godkendelse af
budget 2019.
Såfremt der er
afbud, skal der
indkaldes
stedfortræder.

B: Budgettet 2019 er
godkendt.
Sørbymagle-Kirkerup
Sognes
Menighedsråd, CVRnr. 28837313, Budget
2019. Endelig budget
afleveret d. 10-102018 22:21

Bilag: Protokollat.

C: Gennemgået,
godkendt og
underskrevet

4.
5.

Altertæppe i Kirkerup
Kirke
Kunst i kirkerne.

Status.

Intet nyt. Det forløber planmæssigt. Marianne M. foreslår at
Altertæppets status slås op i medier.
A: I.a.b.

A:Status på
planlægningen af
weekenden den 10.
og 11. nov.
B:Indkvartering af
B:Der er booket 3 værelser på Vilcon. Dem der har taget
4 kunstnere.
ledsager med betaler selv differencen.
C:Bespisning m.m. C: Middag i Sognehuset fredag aften.

D:Bemandingsliste/ D: Der skal så vidt det er muligt være nogen fra menighedsrådet
opgaver.
tilstede fra 10:00 til 16:00.
E:Kaffe og
småkager.
F: Deltagere fra
menighedsrådet
reception fredag og
festmiddag lørdag.
6.

Kirke-/ sogneaktiviteter

A: Kirkekaffe
søndag den 14.
okt. i Kirkerup kl.
10:30.
B: Halloween
torsdag den 1. nov.
i Sørbymagle kl.
17:00.
C: Tirsdagscafé den
30. okt. kl. 10:00 –
12:00. Sognehuset.

Det tages med på
næste møde

C: Laila kontakter
Jonna om kontakt til
Conny for pris på
vildtgryde.
D: Mogens sender
mail ud bemanding.
E: Ok.
F: ved. Reception kan
alle deltage.
Festmiddag deltager
Mogens, Marianne og
Laila. Samt Thorben.
A: Thorben kl. 10:30 i
Kirkerup Kirke.

B: Laila og Kurt.

C: Karen og Gerda
bager.

D: Allehelgen
søndag den 4. nov.
i Sørbymagle kl.
10:30. Kirkekaffe.
E: Allehelgen
søndag den 4. nov.
i Kirkerup kl. 19:00.
Kirkekaffe.
F: Kirkekaffe
søndag den 11.
nov. i Sørby kl.
10:30.
7.

Eventuelt

8.
9.

Oplæsning af referat
Næste
menighedsrådsmøde

Gert og Mogens
dækker bord m.v.
D: Kaffe og småkager:
Laila 10:30

E: Kaffe og småkager:
Mogens 19:00

F: Kaffe og småkager:
Lone kl. 10:30.
Kurt Larsen inviterer til reception 28.10 Odd Fellow logen kl.
10.00

Valg til
enkeltposter.

Onsdag den 21. nov.
2018.

Mødet afsluttet kl. 21.55
Menighedsrådsmøde d. 10. okt.2018.

Underskrift

Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen mødt ved Bent Fischer
Thorben Pedersen
Karen Andersen
Gert Olsen
Lone Adolph mødt ved Connie Pedersen
Jonna Jensen mødt ved Nina Pedersen

Afbud fra: Kurt Pedersen, Lone Adolph og Jonna Jensen.
Stedfortrædere indkaldt: Bent Fischer, Connie Pedersen og Nina Pedersen.

