Referat fra menighedsrådsmøde i Terslev Sogn
tirsdag den 11 august 2020 – klokken 18.30
Fraværende: NN, Bo Scharff
Referat. Erhard
Punkt

Dagsordens emner:

1.

Velkomst
Vi undlod at synge.
Sang (ude på terrassen ) - og en lille melding

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Godkendelse og underskrift af referat fra
2 juni 2020

Godkendt og underskrevet

4.

Oplæg og orientering fra:
4.1 Kirkeværgen
Orientering om aktuelle sager.
4.2 Formanden – se den skriftlige orientering –
som alene er til orientering:

Beslutning

Skriftlig orientering taget til efterretning
Taget til efterretning

4.2.1 General aftale vedr. indkøb
Formanden opsummerede regler og praksis. Taget til efterretning
4.2.2 Spisning i.f.m. MR møder
Vi har tidligere besluttet at fravælge
Forslag: Spisning ved særlige møder
middagen i.f.m. MR møderne. Men flere har (beslutning udsat til næste møde).
ytret ønske om, at genoptage spisningen – ½
time før det ordinære MR møde.
Formanden mener der er god grund til at
ændre beslutningen.
4.2.3 Rotteangrebet i præstegården
Forsikringsenheden har ikke givet medhold i Formanden skriver en klage til kirkeministeriet
vor anke. Det skal overvejes om afgørelsen
skal indgives til Kirkeministeriet
4.2.4 Borde/bænke på plænen syd for
Sognegården.
4.2.5
Opgavelisten.
MR besluttede den 2/6 at udvalgslisten skal
gennemgås nøje.
4.2.6

Menighedsrådet forslår, at borgerforeningen
varetager vedligeholdelsen, og MR betaler
materialer. I modsat fald skal
borgerforeningen
sørge for, at bænkene fjernes.
Gennemgået

MR valget
4.3
Næstformanden

P.t. overvejer 4 medlemmer ikke at genopstille
(2 er flyttet fra sognet).
Intet

4.4
Kontaktpersonen
Referat fra grønkirke udvalget samt forslag – Intet
drøftes under pkt. 7.2
4.5
Præsterne

Intet

4.6
Sognegården v/Erik G.
Vores regler for udlejningen blev
gennemgået.
Der skal fremover betales 250 kr. ekstra for
rengøring, så længe corona restriktioner er
4.7 aktuelle.
Læsere
16.8. Claus, 23.8. XX, 30.8. Claus, 6.9. NN

Taget til efterretning

16.8. Claus, 23.8. Bella, 30.8. Claus,6.9.
Konfirmand.

4.8
Medarbejderrepræsentanten og evt. andre Intet
5

Økonomi v/kassereren.
5.1.1 Opfølgning af udgift til afholdte
arrangementer v/kasseren.

Intet

5.1.2 Kvartalsrapport –

Godkendt d. 11.8.20 kl. 20.11

5.2 Transportabelt keyboard v/Claus
5.4 Ungdomsgudstjenesten 25. oktober
Til gudstjenesten er hyret bandet ”Blåøjet”
Bo har fået tilsagn til betaling af honorar kr.
2.800. Formanden anbefaler MR
godkendelse
5.5 Helle Pedersen – Vores nye
regnskabsfører
I MR referatet skal skrives, at Helle Pedersen
skal have samme bank-adgange, som
Annette har haft. Dertil skal helle også havde
relevante adgange til DAP – som Annette.
6.

Det undersøges, hvilke takster der gælder for
personalets kørsel i tjenestelig øjemed.

Sæsonplanen
6.1 Gennemgang af sæsonplanen for næste
periode

Udsættes til kommende møde.
Honorar på kr. 2.800,- godkendt.

Ny regnskabsfører skal have adgang til
menighedsrådets bankforbindelse og DAP.
Fremover sendes mail til regnskabsfører på
adressen: 3092@sogn.dk

Der er 2 konfirmationer d. 5.9. kl. 10.30 og
12.00
Der er 1 konfirmation d. 6.9. kl. 10.30
Gennemgået

6.2 Udendørsgudstjenesten m/grill – den
16/8-2020
På baggrund af 2 MR forventes at være i
Corona-karantæne samt det forhøjede smitte Beslutningen taget til efterretning.

i bla. Ringsted – ændres
udendørsgudstjenesten
til aftengudstjeneste – samme tidspunkt som
den planlagte udendørsgudstjeneste.
Beslutningsgrundlag: Af hensyn til borgerinfo (via avisen), kan vi ikke vente med, at
tage beslutning på MR mødet den 11/8 –
derfor har Erhard, Peter og Claus taget
beslutningen.
7.

Nyt fra udvalgene
7.1 Kalenderudvalget
Referat fra mødet den 11/6-2020
Grøn kirke
7.2 Referat fra mødet den 16/6-2020

Taget til efterretning
Referat drøftet
Økonomisk forslag vedr. opretning,
modernisering og rengøring af parklamperne
samt køb af LED lamper og tilbagekøb af
ekssisterende.
MR besluttede, at acceptere nævnte.
Vi får udført opretning, modernisering og
renovering af parklamper, samt køb af
LED-pærer.
Affaldssortering i sognegården og
graverkontor
iværksattes.
Øvrige tiltag udsættes til senere, når
økonomien
tillader det.

7.3 Den folkekirkelige udviklingsfond
Som det fremgår i formandens orientering, er
der altså mulighed for, at vi kan få hjælp til
Drøftet
forskellige projekter - som jeg læser det er
feltet til bevillinger bredt. Vi bør undersøge
nogle projekter – som f.eks.
Jordvarme.
Et projekt (fra 1910 ?), som Terslev-/Ørslev
menighedsråd var enige om.
Varmepumpe til kirken
I forbindelse med debatten om jordvarme
blev også drøftet Varmepumpe til kirken.
Kirkeskov
Omlægning af vore landbrugsjord til
kirkeskov. Her kan vi allerede søge
omlægnings støtte kos Skov og
Naturstyrelsen. Men det bør vel undersøges
om også Den kirkelige
Udviklingsfond kan komme med.
Grøn kirke
Anne-Grete har som formand for udvalget
allerede afholdt møde – og her taget initiativ
til til forskelligt – som vil blive præsenteret på

MR mødet – muligvis med et skriftligt oplæg.
Det kunne være, at der var andre ”grønkirke-projekter”, som kunne fortjene en
ansøgning til Den folkekirkelige
udviklingsfond.
Bred drøftelse om muligheder.
Ret beset er projektmulighederne i Den
folkekirkelige udviklingsfond, lidt af et "hasteprojekt", da vi forud for afsendelse af
ansøgninger skal have Provstiet med i
beslutningerne. Ansøgningsfrist for projekter
er 1. november.
8.

Biskoppernes debatoplæg
Oplæg v/Bo – jv. referat af MR mødet den
2/7-2020 – pkt. 7.1.

9.

Eventuelt

10.

Debatten udsættes til næste menighedsrådsmøde.

9.1 Evaluering af MR mødet

Tilfredshed med mødet.

9.2 Andet

Intet

Næste MR møde
Intet
Emner / punkter der ønskes på næste
mødes dagsorden og hvem vælger salme og
vil give en lille melding

Afslutning

