Emne:
Dato:
Kl.:

Referat fra MR-møde
13-06-2017
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2017-06
PF
ESW

Deltagere: Alle, på nær nedenstående afbud
Afbud:
Henriette Flænsdal deltog fra pkt. 6

Dagsorden
1. Mad, sang og et par
ord til næste møde
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af
referat
4. Orientering fra
kirkeværge

5. Spisning
6. Orientering fra
præsterne.

7. Udv. Lys på kirken

Beslutning
Herunder, hvad vi skal synge som ”farvel-sang” til sidst = Det
dufter lysegrønt af græs
Godkendt med udskiftning af pkt. 6 og 16.
Godkendt og underskrevet
Der er kommet tilbud på reparation af dør til sakristiet.
10.227,- + moms. Ny dør 33.000,- + moms
Reparation sættes i gang.
Døren til sognegården og døren til Bo´s kontor rettes op. I alt
1.950,- + moms. Sættes i gang.
Afmontering af bænke i kirkens nordøstlige hjørne
(kravlegården) for bedre plads til el-klaver m.m.. 7.900,- +
moms. Igangsættes.
Møddingen bliver dækket med jord i den kommende uge.
Reparation af kalkning ved indgang til kirken er ikke
tilfredsstillende. Der er klaget til den tilsynsførende for
kirkekalkningen.
Tak for mad til Bo.
Præsterne orienterer om fremtidig gudstjeneste- og
arrangementsstruktur.
Vi bør evaluere arrangementer. Beskeden deltagelse indtil
videre.
Vi skal have mere fokus på målgrupper.
Forslag om arr. med musikskolen
Forslag om brunch i forbindelse med søndagsgudstjeneste
Der er brug for flere frivillige
Aftengudstjeneste i forbindelse med at lyset tændes?
Præsterne finder en egnet dag.
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8. Økonomi

9. MR studietur

10. Udsatte punkter fra
sidste møde

11. Evaluering af
arrangementer
12. Sognegården
13. Hjemmeside
14. Facebook
15. Lukket punkt
16. Bænke på
kirkegårde
17. Øvrig orientering

18. Kommende datoer

19. Punkter til næste
møde
20. Eventuelt
21. Oplæsning af
referat

Budget godkendt: Terslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
43056018, Budget 2018, , Bidrag budget afleveret d. 25-052017 13:06
Orientering fra Anne-Grete
19 deltagere. Afgang kl. 10.00 til Tåstrup Kirke. Frokost kl.
12.30 på Arken, Køge; 14.15 Herfølge Skovkirkegård. Kaffe i
Herfølge sognegård.
Høst- og jagtgudstjeneste. Forslag 24. september. Vedtaget.
Der bestilles helstegt pattegris.
Finpudsning af plan for Sank Hans fest.
Bord og bænke kommer 19.6.
Annonce OK.
Start kl. 18.00
Scene er klar
Indkøb af mad m.m. er på plads
Båltale: formand for butiksrådet i DagligBrugsen
Bålet tændes 19.15
Slut: 20.10
Messefald til Hotdog-gudstjeneste d. 8. juni.
Det overvejes at købe nye stole til sognegården.
Hvem skal have mail-adresse / formular på hjemmesiden?
Interesserede henvender sig til formanden.
Frivillige søges.
.
Hvilke?
Forslag om køb af ’københavnerbænk’. Der indkøbes 2 stk.
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
Intet
Næste MR-møde 8.8.17
Høst- og jagtgudstjeneste 24. 9.17
Terslev-teserne
Intet
Oplæst løbende
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Underskrifter:
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