Dagsorden for menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 16. januar 2019 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Marianne Myssen og Lone Adolph
Øvrigt til stede: Birgit Brogaard, Birthe og Bent Kristiansen, Marianne Skjødt, Carina Rasmussen og Kurt Larsen.
Kaffe/brød: Marianne Skjødt
Ordstyrer: Kurt Pedersen
PKT.
Dagsorden
1.
Godkendelse af
dagsorden
2.
Orientering:
Præst
Formand
Kirkeværge
Kontaktperson
Medarbejderrepræsen
tant
Graver
Kirke-og
kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Frivilliggruppekoordin
ator
Medieudvalg
Menighedsrådsmedle
mmer

Begrundelse

Drøftelse

Beslutning
Godkendt

Præsten:
-Peter Pedal gudstjenesten torsdag 17. januar
aflyses grundet manglende tilmeldinger.
Formand:
-Dagsordenen på projektoren under mødet, vil
spare tid på oplæsning af referat, da det kan læses
undervejs.
-Har deltaget i erfamøde med øvrige formænd i Gl.
Hashøj.
-Der er indkaldt til møde vedrørende gl. Hashøj i
annexet ved Lundforlund præstegård d. 30. januar
kl. 19. Der deltager 2 - 3 fra menighedsrådet. Hvem
deltager?
-Diverse skrivelser fra DAP`en udsendes fremover
på mail til menighedsrådsmedlemmerne. Kun skrivelser fremsendt pr. snailmail til info på møderne.
-Eva Sonne raskmeldes pr. 1. februar og indtræder
derfor igen i menighedsrådet.

Ok

Deltagere til Gl.
Hashøjmøde:
Marianne Myssen
+min 1 person fra
aktivitetsudvalget
Ok
Deltager i næste
møde.

Kirkeværge:
-Forsikringssag er afsluttet og pengene er sat ind.
Kontaktperson:
-Der er varslet medarbejdermøde i uge 6. Afventer Ma-møde
tilbagemelding fra medarbejderne vedr. hvilken dag afholdes i uge 6
som er bedst. Vikarer indbydes til mødet.
onsdag kl.10.00.
Anmodning om tilbagemelding med ønsker om
afholdelse af restferie samt hovedferie 2019.
Medarbejderrepræsentant:
-I.a.b.
Graver:
-Kan der købes et perlestensdepot?

Kirke-og kirkegårdsudvalg:
-I.a.b.
Aktivitetsudvalg:
-Gospel 24. jan.
-Morten Hilmer 31.jan.
-Vintersang 05. feb.
-Tirsdagscafeer den 5. marts, (19. feb.) og
sommerudflugt 31. aug.
Frivilliggruppekoordinator:
-I.a.b.

Det er ok.
Placering aftales
med
Kirkegårdsudvalg
et/værgen.

Medieudvalg:
-Husk at vælge fuld størrelse, når billeder sendes
fra iphone m.v. til kirkebladet a.h.t. billede
opløsningen.
-Kirkeblad nr. 1 2019 uddeles uge 5/6

3.

Økonomi:
A: Kvartalsrapport

4.

Altertæppe i Kirkerup
Kirke

5.

Kirke-/
sogneaktiviteter

Månedsrapport/
kvartalsrapport
fremlægges til
menighedsrådets
godkendelse. Bilag:
Rapporteringsskema
Status.

A: Peter Pedal torsdag
den 17. jan. Kl. 17.00 i
Sørby.
B: Gospelkoncert
torsdag den 24.jan. kl.

Menighedsrådsmedlemmer:
I.a.b.
-Rapport gennemgået og kommenteret

Godkendt.

-Menighedsrådet har modtaget faktura fra
Selskabet For Kirkelig Kunst på materialer og
udpatronering af kortæppet. Fakturabeløbet er lidt
mindre end overslagsprisen fra Selskabet.

Faktura er
videresendt til
regnskabsfører.

-Der er indkaldt til opstartsmøde torsdag den 7.
februar kl. 16:00 i Sognehuset.
Lizzi Damgaard og Anne Nielsen fra Selskabet for
Kirkelig Kunst vil være til stede for at give
introduktion og sy vejledning.

Indlæg i
kirkebladet. Der
opsættes flyere i
skabene ved
kirkerne og i
brugsen m.v.
A: Aflyst. Lone
giver besked til
Henny og Kirsten.

A: Lone finder 2 til at lave noget med pølser.

B:Ingen servering.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Ansættelse af
gravermedhjælper.
Indkøb af
overdækning/shelter
til bl.a.
Æblemostgudstjenest
en i Præstegårdshaven
samt andre
friluftsaktiviteter.
Automatisk
varmestyring i
kirkerne
Deltagerkreds til
studietur, julefrokost
og bladuddelerfrokost
Eventuelt
Næste
menighedsrådsmøde
Mødet slut

19.00? i Sørby Magle
Kirke.
C: Foredrag med
Morten Hilmer den
31. jan. Kl. 19.00 på
Vilcon.
D:Kirkekaffe den 10.
feb. kl. 10.30 i Sørby.
Bilag udsendes til
menighedsrådet.

C: Ingen hjælpere.

D: Jonna
-Der ansættes en person i virksomhedspraktik.

Genoptagelse af sag
fra 19. sept. Indkøb vil
være en udgift på kr.
4.000,00 + evt. et
læsejl til ca. kr.
250,00.
Der er kommet tilbud
fra Bøge &
Rasmussen. Bilag
vedlagt.
Præcisering af
deltagerkreds. Bilag
vedlagt.

Besluttet,
nærmere aftales
med Carina.
Indkøbes inden
pinsegudstjenest
en.

Tages med på
budgetønsker
2020.
-Skal det på hjemmesiden?

Nej.

-Karen deltager i generalforsamling i Folkekirkens
Mission i Antvorskov kirke den 28. februar.
Onsdag 20. feb.

ok
Kl.21.15

Menighedsrådsmøde d.
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen (Laila mødte ind kl.
20.50)
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
(Eva Sonne) v/supl. Karen Andersen
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Underskrift

