Referat for menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 20. februar 2019 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Laila Kristensen
Øvrigt til stede: Marianne Skjødt, Carina Rasmussen, Kurt Larsen, Birgit Brogaard, Bent Kristiansen, Birthe Kristiansen, Karen Andersen.
Kaffe/brød: Kurt Larsen
Ordstyrer:
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
Ok

Præsten:
-Studietur til Rom i uge 43 2018.
Marianne har været med provstiet på studietur.
Meget spændende tur med mulighed for at
snakke med kollegerne.
-Minikonfirmand er aflyst, grundet manglende
tilmeldinger.
Der er et ønske om at komme til
minikonfirmand, men børnene går til mange
aktiviteter og kan ikke finde plads til det.
Forslag til løsninger drøftes- weekend-lørdag.

Marianne udbyder
det i foråret i en
anden facon.

Babysalmesang er opstartet med 6 børn.
Der ønskes et rundt tæppe eller lignende til at
have børnene liggende på.

Birthe har
skummåtter hun
lægger op i
sognehuset.

Formand:
-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.
-Provstiet har indkaldt til provstesyn i Kirkerup den
23. april 2019 kl. 09.00. Jeg foreslår, at vi fortsætter
med ordinært syn i Sørbymagle kl. ca. 11.00 samme
dag, og vi kan vel så være færdige ca. kl. 13.30.
Obligatoriske deltagere: Kirke- og kirkegårdsudvalget,
præsten, kirkeværgen, graveren og den
bygningssagkyndige. Øvrige
menighedsrådsmedlemmer er velkomne til at
deltage.

Kirkeværge:
Thorben orienterede om den nye folder med
vedtægter. Det er en vejledningsfolder.

Der skal tages stilling til hvordan vi opstarter
sikring af stenene i Lapidarium. Det er for sten
over 60cm. i højden.
Kontaktperson:
Kirkekalenderen er på plads for 2 kvt. 2019
Medarbejderrepræsentant:
IAB

Den lægges på
hjemmesiden
sammen med
kirkegårdsvedtægter
ne.
Der indhentes
overslagspris på
opbygning af stenen.

Marianne S sender kalender med afholdt ferie til
Kurt.
Graver:
Gardiner indkøbes til
Rullegardiner i kirkerne.
begge kirker.
Carina har fået priser.
Planer for etablering af takshækplanter i etaper.
Det er et meget dyrt indkøb som skal
budgetteres.
Ønsker en kontospecifikation for drift og
anlægsudgifterne på kirkerne, så det er lettere
at følge med i løbet af året.
Kirke-og kirkegårdsudvalg:
IAB
Aktivitetsudvalg:
-Møde i GL. Hashøj (referat).
-Tirsdagscafe den 5. marts. Foredrag om Van
Gogh.
-Tirsdagscafe den 19. marts. Endnu ikke helt
fastlagt.

Marianne S sørger
for at Carina får
dette.

Det er besluttet at
Sørby/Kirkerup skal
stå for
arrangementer i
2019 december /
Januar 2020. Ikke
defineret. 10.000kr
2020 forår musik.
17.000kr
2021 sensommer,
musik. 17.000kr.
Næste møde i
Sognehuset den
29/1. 2020

Frivilliggruppekoordinator:
Ikke noget nyt.
Medieudvalg:
-Husk at vælge fuld størrelse, når billeder sendes
fra iphone m.v. til kirkebladet a.h.t. billede
opløsningen.
-

3.

Økonomi:
A: Kvartalsrapport

4.

Iværksættelse af
reparationer i. f. b.
med kirkesyn. (straks
opgaver).
Altertæppe i Kirkerup
Kirke

5.

6.

Kirke-/
sogneaktiviteter

Månedsrapport/
kvartalsrapport
fremlægges til
menighedsrådets
godkendelse. Bilag:
Rapporteringsskema
-Drøftelse af
prioriteringsrækkefølg
e.
-Bilag: Kirkesyn 2018.
Status.

A: Kirkekaffe søndag
den 3. marts kl. 10.30
i Kirkerup.

Farven på kirkebladet må gerne varieres.

Mogens undersøger
med trykker.

Menighedsrådsmedlemmer:
I.a.b.
Gennemgået og drøftet.

Synsprotokol
gennemgået.

-Der har været opstartsmøde torsdag den 7.
februar kl. 16:00 i Sognehuset.
Lizzi Damgaard og Anne Nielsen fra Selskabet for
Kirkelig Kunst var til stede for at give
introduktion og sy vejledning.
-Lone har afleveret en ekstra nøgle til
sognehuset til Henny.
A: Gert.

7.

Ansættelse af
gravermedhjælper.

B: Tirsdagscafe tirsdag
den 5. marts kl. 10.0012.00.
C: Tirsdagscafe tirsdag
den 19. marts kl.
10.00- 12.00.
D: Peter Pedal tirsdag
den 26. marts kl.
17.00 i Sørbymagle.

B: Borde og stole: Gert og Mogens. Brød og
kaffe: Karen og Gerda.

Virksomhedspraktik.
Bilag fra Jobcenter.

Aftale med Tina Villien i virksomhedspraktik som
gravermedhjælper er godkendt af Jobcenteret
med start den 1/3 og slut den 28/3.
Kontaktpersonen evaluerer forløbet sammen
med Carina og Tina.

C: Borde og stole: Gert og Mogens. Brød og
kaffe: Karen og Gerda.
D: Lone finder nogen.

8.

Fremtidigt samarbejde Evaluering af
i Gl. Hashøj.
samarbejdet,
deltagerantal og
økonomi.

Foredrag i Slots Bjergby kirke den 27. februar kl.
19.00. Er der nogen, som vil deltage?

9.

Eventuelt

-Karen deltager i generalforsamling i
Folkekirkens Mission i Antvorskov kirke den 28.
februar. Er der andre, som vil deltage?

Tina starter på 4
ugers
virksomhedspraktik
den 1. marts.
Den ledige stilling
opslås med
ansøgningsfrist
ca.15/3.
Mogens laver et
udkast til et skriv
omkring samarbejde
og ansvar for vores
fælles
arrangementer, så
der bliver god
opbakning og mange
deltagere.

10.
11.

Næste
menighedsrådsmøde
Mødet slut

Onsdag 20. marts.

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

Det er et menighedsmøde.
21:53

Underskrift

