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Dato:
Kl.:

REFERAT af MR-møde
08-08-2017
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2017-08
PF
BS

Deltagere: Peter Fabian, Anne-Grete Steenberg, , Erik Folkmann Graversen, Bo Scharff,
Afbud:
NN, Bjørn Houdorf, Henriette Flænsdal, Erhard S. Westenberg

Dagsorden
1. Mad, sang og
indledende ord til
næste møde: 5. sept.
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af
referat
4. Orientering fra
kirkeværge

5. Spisning
6. Økonomi
7. Regnskabskontor

Beslutning
AG står for næste gang. Sang: Se dig ud!
Herunder, hvad vi skal synge som ”farvel-sang” til sidst
Herunder også lidt tid til en lille melding fra rådet.
Enighed om at tilføje punkt 12
Godkendt
Herunder også: udluftning i sgngrd.;
Asger V. P.: Projekt med rep. og kalkning af svinestaldens to
langmure igangsættes (29.750 + moms). Vi bør undersøge,
hvad det koster at udskifte taget på kirken og hvornår det ca.
bliver nødvendigt.
Noget tyder på, at der har været begået hærværk omkring
vores kirke.
Rådet beder Asger indhente tilbud på at udbedre og kalke
murene i østgavl incl porten og ved indgangsparti. Arbejdet
igangsættes, hvis der er frie midler til det.
Peter: Kølingsanlæg til sognegårdens udluftnings-anlæg.
Erhard kontakter Folkekirkens energi- og klimakonsulent, så
vi får tjekket vores indeklima – også i kirken.
Alarmen går i Lars’ kontor. Vi skal bede firmaet om at indstille
føleren til større bevægelser.
Skønt måltid!
Behandling af kvartalsrapport: Godkendt og underskrevet af
kasserer og formand.
Afstemning om financiering af regnskabskontor.

Terslev menighedsråd har stemt for oprettelse af det
fælles regnskabskontor.
8. PR-tiltag

Billeder på A-skilt: AG sørger for logo og navn på
skiltehovedet og forespørger til trykning i A1- hele skiltets
størrelse, at få trykt et tykt folio agtigt billede af de to team for
kirken, hvorpå der kan sættes dato-tekst m.v.
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PR-budget: Rådet anbefaler, at vi på længere sigt hæver
budgettet til PR og i første omgang bruger af kontoen for
kirkelige aktiviteter.
9. Frivillige

Hvordan kan vi få flere frivillige til at hjælpe ved vores
arrangementer? Vi takker Peter for at gå i gang med en
folder, der kan lokke mennesker til.
10. Udsatte punkter fra
Terslev teserne - Forslag modtages! Vi håber, at hvert
sidste møde
rådsmedlem til nægste gang kunne få lyst til at komme med
sit indspark til en tese – en sætning, som siger noget om,
hvad der – måske med lidt provokation – kunne mangle eller
være vigtigt for at holde kirken levende og god til at gøre sig
gavnlig for os.
11. Evaluering/planlægn. Høst- og jagtgilde: AG spørger Ruth, om hun vil lave
af arrangementer
jægergryde til os. Dertil øl på flaske og godt mørkt brød.
12. Hvem skal forestå
Peter meddeler Anne, at vi gerne vil takke nej til, at hun
Nytårskoncerten
forestår næste nytårskoncert, da vi jo har fået en ny
2018?
kirkesanger, som vi gerne vil høre i år.
13. Sognegården
AG giver besked til C om opsætning af opslagstavle
14. Hjemmeside
Peter indkalder Bjørn (og Bo) til et møde om hjemmesiden
om godt et par uger. Der kommer mail på hjemmesiden til
dem, der der ikke vil have deres private mail vist på
hjemmesiden
15. Facebook
16. Øvrig orientering
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
Peter: Kontakter KU om hjælp til kirkegårdprojekt. Formanden
deltager i valg til provsti-udvalget.
Orientering fra Bo:
byfest og PR-blad/folder – Terslev Forum, referat fra
Henriette – se bilag – deltag i møderne!;
ansættelsesforhold i kirkemusikergruppen – status;
fremlægning af den nye sæsonplan – herunder de nye
arrangementer omkring tænding af det nye lys og andre
ønskede arrangementer – efterprøvning om datoerne
holder?;
status omkring indsamlingsliste og procedure;
inspiration fra ”menighedsrådenes blad” – abonnement på
”Kirken i dag”?;
Tanker fra rådet om velkomst til nyfødte – evt. formulering af
punkt til næste gang – se bilag.
Forslag fra Rådet til Terslev Teser!!?? Jævnfør oplægget i det
allerede udsendte nye opslag til Halev Posten.
17. Kommende datoer
18. Punkter til næste
Kirkebil?, Velkomst til nyfødte?, gavepolitik/gavekasse (lukket
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møde

19. Eventuelt
20. Oplæsning af referat

punkt?), hvem skriver i bog om kirkegæster, hvem tager
initiativ til at tømme kirkebøsser/er det OK, at Lars gør det
med tjek fra? ; Velkomst til nyfødte – mulighed for en
strategi? Terslev teser – vi drøfter forslag!
NB: Næste MR – møde er rykket en uge frem til den 5.
september.
Foretaget løbende

Underskrifter:
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