Referat fra menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 10. april 2019 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Eva og Gert.
Øvrigt til stede: Birgit, Birthe, Bent, Karen, Marianne S, Kurt L. og Carina R.
Kaffe/brød: Jonna.
Ordstyrer: Kurt P.
PKT.
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Orientering:
Præst
Formand
Kirkeværge
Kontaktperson
Medarbejderrepræsentant
Graver
Kirke-og kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Frivilliggruppekoordinator
Medieudvalg
Menighedsrådsmedlemmer.

Begrundelse

Drøftelse

Præsten:
-Der er afsluttet forårets babysalmesang
med altergang og kaffe i Sognehuset.
Konfirmanderne havde også sidste alm.
gang. Spejderne er klar til Palmesøndag
med sang og andet godt. 1. gang for
medvandring. 10 fremmødte, det blev
modtaget med begejstring. Afsked med
Anna Jacobsen i Gimlinge. Marianne skal
på kursus med afsluttende opgaver for
sjælesørgende.
Formand:
-Kontrakt med Ørsted DK vedr. levering af
gas til præstegården udløber ultimo maj
2019. Nyt kontrakttilbud for perioden
1/6- 2019 til 31/5-2019 på 279,17
øre/m3 ekskl. moms fremsendt til
underskrift.
-Orientering fra Roskilde Stiftsdag lørdag
30. marts.

Beslutning

Mogens tager
kontakt til Ørsted for
ny aftale.

Ole G. Nielsen
(lokalarkivet) vil

-Orientering fra Formandsmøde i Slagelse gerne
Provsti den 3. april med bl.a. kasseringarkivere/kassere alle
/opbevaringsregler for arkivalier.
de poser og mapper,
som præsten har til
udsmidning.
Kirkeværge:
Der er syn i Kirkerup 23/4.
-Folder er godkendt.
Kontaktperson:
-Orientering vedr. ansættelsesforløb at ny
gravermedhjælper.
-MUS afholdes indeværende kvartal.
Medarbejderrepræsentant:
Intet nyt.
Graver:
Der er sat violer og der er ryddet hos
præsten. Rabarberne er ryddet. Der
Carina arbejder
foreslås blodbøg ved kilden.
videre med blodbøg.
Kirke-og kirkegårdsudvalg:
I.a.b.
Aktivitetsudvalg:
Der er udflugt den 7/5 den 7/5 til
Thorsvang – pris 150 kr. Tilmelding den 1.
maj. 31/8 er der studietur.
Frivilliggruppekoordinator:
Vi har brug for frivillige til Påsken.
Medieudvalg:
-Husk deadline på indlæg til kirkebladet
senest 20. april.
-Husk billeder skal sendes fuld størrelse.
Menighedsrådsmedlemmer:

3.

Økonomi:
A: Kvartalsrapport

4.
5.

Kortæppe i Kirkerup Kirke
Provstesyn i Kirkerup.

Kvartalsrapporten
fremlægges til
menighedsrådets
godkendelse. Bilag:
kvartalsrapport.
Status.
-Provstiet har indkaldt
til provstesyn i Kirkerup
den 23. april 2019 kl.
09.00.

Bilag: Kopi af
Provstiindkaldelsen
er fremsendt til MR
medlemmer og
graver.
6.

Ordinært syn i Sørbymagle.

Ok til gennemsyn. Kvartalsrapporten
godkendt og underskrevet.

Der syes og syes, de er dygtige.
-Obligatoriske deltagere: Kirke- og
kirkegårdsudvalget, præsten, kirkeværgen,
graveren og den bygningskyndige. Øvrige
menighedsrådsmedlemmer er velkomne til
at deltage.

-Ordinært syn i
Sørbymagle den 23.
april 2019 kl. ca. 11.00

- Obligatoriske deltagere: Kirke- og

-Da den sidste etape af ringmuren mod
Sørby Hovedgade er i meget dårlig stand
på den indvendige side, har jeg anmodet
murerfirmaet om at sende et tilbud på
reparation af muren sammen med den
udvendige side, for at udnytte
overdækningen, når den alligevel står
der.
A: Kurt Petersen.

7.

Status på renovering af
ringmuren i Sørbymagle.

Afventer tilbud på
renovering indv. side
af muren mod Sørby
Hovedgade.

8.

Kirke-/ sogneaktiviteter.

A: Kirkekaffe søndag
den 14. april kl. 10.30
i Kirkerup kirke.

kirkegårdsudvalget, præsten, kirkeværgen,
graveren og den bygningskyndige. Øvrige
menighedsrådsmedlemmer er velkomne til
at deltage.

Afventer tilbud fra
murerfirma.

9.

Instruks for brugerne af
Sognehuset.

B:Skærtorsdagsmåltid
torsdag den 18. april
kl. 18.00 i
Sørbymagle kirke.

B: Kurt, Thorben og Laila stiller op.
Efterfølgende har Lone og Rene meldt sig
på banen, da Laila er forhindret.
Kirsten og Henny laver mad.

C:Musikgudstjeneste
mandag den 22. april
kl. 14.00 i Kirkerup
kirke.

C: Mogens sørger for vin og snacks.

D:Konfirmation
søndag den 5. maj kl.
10.30 i Kirkerup
Kirke.

D: Vagt i våbenhuset: Thorben.

E:Tirsdagscafe
sommerudflugt
tirsdag den 7. maj kl.
10.00 Sognehuset.

E: Mogens, Gert, Thorben og Birgit.

F:Konfirmation
søndag den 12. maj
kl. 9.30 og kl. 11.00 i
Sørbymagle kirke.

F: Vagt i våbenhuset kl. 09.30: Connie.
F: Vagt i våbenhuset kl. 11.00: Connie.
Thorben lukker op og finder poser/
kasser frem. Thorben lukker igen efter
endt dag.
G: Birgit og Mogens står for kaffe og
hveder.

G:Aftensang fredag
den 17. maj kl. 19.00
i Sørbymagle kirke.
Bilag: Forslag til
instruks sendt til MR
medlemmer, graver
og MA rep.

Mogens retter oplægget til.

10.

Næste møde.

11.
12.

Eventuelt.
Mødet slut.

Onsdag den 15. maj
kl. 19.00.

Næste gang fremlægges mødeplan for de
næste 6 mdr.
I.a.b.
21.10

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

Underskrift

