Referat fra menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 15. maj 2019 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Kurt Larsen
Øvrigt til stede: Bent, Karen, Birgit, Birthe, Marianne S, Carina og Michelle.
Kaffe/brød: Eva.
Ordstyrer: Gert.
PKT.
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Orientering:
Præst
Formand
Kirkeværge
Kontaktperson
Medarbejderrepræsentant
Graver
Kirke-og kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Frivilliggruppekoordinator
Medieudvalg
Menighedsrådsmedlemmer.

Begrundelse

Drøftelse
Godkendt
Velkommen til Michelle.
Præsten:
-Konfirmationerne er vel overstået.
-Sommersang er rykket, det er kommet
med i kirkebladet.
-Dåbshandlinger hen over sommeren.
-Vielser både inde i kirken og i det fri.
-Ændring af PeterPedal gudstjenesten, til
”Gud, det for børn”, pasta og kødsovs
hver gang for at sikre ensartetheden og
lidt kreativt samvær.
-Konfirmationsdagene for de næste par
år, skal lægges på hjemmesiden. Birgit
sørger for dette.
-Det er nu muligt at tilmelde elektronisk
til konfirmation, via et link.
Formand:
-Rundsendelse af diverse indkomne.
-Information fra KM om digitale
løsninger.

Beslutning

-Mogens har været til konference i
menighedsrådsforeningen om hvilke
muligheder der er for at få hjælp af dem.
-Præstegårdssyn mangler endnu. Dato for
dette mangler.
Kirkeværge:
-Tagrenden er gået i stykker på en stor
del. Dette udskiftes. Der skal inden længe
foretages en større udskiftning.
-Maling af vinduer i Kirkerup Kirke.
Bjarne maler har denne opgave.
Graver:
-De er godt i gang på begge kirkegårde.
-Kenneth er startet og er her hver
onsdag, han er også godt i gang med
opgaverne.
-Blodbøge til Kirkerup, vil blive plantet til
efteråret.
-Der er grundkursus opstart i september
hvor Michelle og Karina begge skal
afsted. De koordinerer selv.
Kirkegårdsudvalg:
-Der er blevet skiftet olietank i
graverboligen, der har efterfølgende
været noget rep. af murværk mm.
Aktivitetsudvalg:
-Studietur. 31/8, Stevns museum for
kunst og i marmor kirken.
-Meget vellykket tur med tirsdagscafe.
-Billederne på væggene i
menighedshuset er hentet af kunstneren.

3.

Økonomi:
A: Månedsrapporten
B: Budgetramme 2020.
Drøftelse og fastlæggelse af
budgetønsker 2020.

4.
5.

Kor-tæppe i Kirkerup Kirke
Provstesyn i Kirkerup.

Månedsrapporten
fremlægges. Bilag:
månedsrapport.
B: MR skal med
udgangspunkt i den
udmeldte
budgetramme
forholde sig til
udvalgte punkter i
budgettet. Er der
ønsker til budget
2020, skal de drøftes
og prioriteres.
Bilag: Synsrapport
fremlægges og
drøftes

Der laves ikke en aftale med ny kunstner
før efter sommerferien.
Frivilliggruppe koordinator:
Det er et meget stabilt korps som er nu,
men der er altid brug for nye frivillige.
Jonna har en bog som kan lånes i forhold
til ”frivillighed”.
Medieudvalg:
-Kirkebladet er snart klar til uddeling.
-Marianne tager Evas rute denne gang.
Menighedsrådsmedlemmer:
-Kunst i kirken 8-10 november 2019. Snak
omkring hvad der skal tilbydes
kunstnerne under deres besøg.
A:
Godkendt
Fremlæggelse af kvartalsrapport.
B:
Foreløbigt budgetudkast forelagt.
Mogens søger 5% midler iht. Vedlagte
liste.
Øvrige anlægsønsker prioriteres og
sendes til menighedsrådsmedlemmerne.

Intet nyt.
Sendt til menighedsrådsmedlemmerne.

Godkendt

6.

Ordinært syn i Sørbymagle.

7.

Kirke-/ sogneaktiviteter.

8.

Næste møde.

9.

Eventuelt.

Bilag: Synsrapport
fremlægges og
drøftes
A:Aftensang fredag
den 17. maj kl. 19.00
i Sørbymagle kirke.
B:Kirkekaffe søndag
19. maj kl. 10.30
Sørbymagle.
C:Peter Pedal
onsdag 22. maj kl.
17.00 Sørbymagle.
D:2. Pinsedag
mandag den 10. juni
kl. 11.00 på
Kartoffelmarken.

Onsdag den 26. juni
kl. 19.00.

A: Birgit og Mogens står for kaffe og
hveder.
B: Laila.

C: Lone og Jonna.

D: Mogens sørger for paller til at bygge
alter.
Carina, Marianne og Thorben hjælper til.
De mødes 9:30.
Saft og kagemand, Marianne M sørger
for det.
Mødes i skoven kl. 18:00
M-møde i sognehuset 19:30
Punkt til dagsorden i august. Kunst i
kirkerne.
Bladuddeler frokost 29/9.

10.

Mødet slut.

Præstegårdssyn. 22/5, kl.16:00
Gert, Kurt, Eva, Mogens og Carina.
22:00

Menighedsrådsmøde d. 15/5-19
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Underskrift

