Emne:
Dato:
Kl.:

REFERAT af MR-møde
13-11-2018
17:00 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2018-11
PF
BS

Deltagere: Alle + nye medlemmer
Afbud:
Henriette kun undert punkt 8

Dagsorden
1. Velkomst
2. Opgaver næste
gang
3. Godkendelse af
dagsorden
4. Godkendelse af
referat
5. Konstituering af
menighedsråd

6. Orientering fra
kirkeværge

7. Øvrig orientering

Beslutning
Sang og en lille melding
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding til næste
møde? Traditionen tro, vil vi glæde os til PETERS JUL
NB: Alterkors, atalier-skinner,forpagtningskontrakt
Efter spisning pkt. 10 indtil Anton kommer ca. 19
Rådets overvejelser over Antons stilling.
Referat godkendt
Kort præsentation af alle inden konstitueringen
Samtlige stemmeberettigede stemte for Claus Hegelund som
formand og Peter Fabian som næstformand.
Kirkeværge: Asger Woetmann
Kasserer: Erik Hansen
Sekretær: Bo Scharff
Kontaktperson: Anne-Grete Steenberg
Bygnings-sagkyndig: John Birkegaard
Underskriftsberettigede: Formand og kasserer
Træfældning m.m. er på plads og betalt (kr. 4.662)
Diverse sikringer bl.a. i forb. m. fugleplage omkring loftsrum i
kirken 4.066 + moms.
33.100 + 25.000 øremærket til henholdsvis kirkegårdsmure
på ny kirkegård og til nye vinduer Terslev Bygade 25 –
arbejderne er sat i gang.
Vi skal huske, at der skal pletkalkes om et år eller to.
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
Brandmateriel – Peter indhenter tilbud fra Falck , Alarm –
Lars kontakter tekniker for tildeling af særlig kode til hans
afdeling. Vi har fået meddelelse fra Kommunen om, at der vil
blive etableret Fitnes-bane på Kommunens matrikel.
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8. Ansættelsesbevis
til vores nye
gravermedhjælper

Sognegård: AG talte om udlejningen af sognegården til
foreninger, som nu også foregår på skolen og med betaling i
idrætsforeningens lokaler. AG foreslår: at vi tænker over, om
vi fortsat skal leje ud til foreninger. Lars foreslog, at vi skal
have en boks til at sidde udenfor døren, hvor der er en nøgle,
som man kan åbne for med en kode.
Erhard: Der er ansøgt om forsikringsdækning af rotteskaden.
Vandskaden er udbedret og en affugter har kørt, samt gulvet
repareret.
Vi afventer forslag til renovation af svinestalden
Vores afgående kontaktperson Henriette var tilstede under
dette punkt og MR bemyndigede hende til at udfærdige et
ansættelsesbevis, hvor der indgår rådighedsbeløb samt
forpligtigelse til vikariering for Lars også ved kirkelige
handlinger (konstitueres i hans stilling, når han har fri) og til at
påtage sig snerydning.
MR har følgende besrkivelse af gravermedhjælperens
arbejdsopgaver: 10 timer graverhjælp for Lars, 3 timer til
rengøring og 4 timer til generelle pedelopgaver i sognegården
og 2 månedlige opgaver i forbindelse med begivenheder
ifølge sæsonplanen til aflastning af de frivillige.

9. Spisning

Vidunder-spise fra Gullash-baronen

10. Liturgi, sæsonplan

Et møde med fokus på samtale om liturgi og sæsonplan.
Oprettelse af gruppe til læg-læsning/Gudstjenesteudvalg:
Claus, Peter, Ina, Anne-grete, Anton, Bjørn.

11. Økonomi

Indkøb af mikrofoner: Vi køber en håndholdt sendermikrofon.
Opvaskemaskine: AG undersøger videre på en anden type
maskine, og om den kan køre op på 70 grader og vaske det
hurtigere end den gamle.
Se punkt 16 og 17

12. Udsatte punkter fra
sidste møde
13. Hjertestarter

Skal der opsættes ”automatisk lys” ved indgangen til
graverkontoret? Vi arbejder videre på sagen.

14. Evaluering af
arrangementer

NB: generelt om vores sæson-plan:
Vi vil igen prøve at skrive ud til anmeldere af dødsfald
(pårørende).
18. november: Syng for sjov-koret
25. november: Gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost
2. december: Børnegudstjeneste og tænnding af juletræ

15. Kommende
arrangementer
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16. PR

17. Plan for kirkegårde
18. Kirkeskov
19. Kommende datoer
20. Punkter til næste
møde

21. Eventuelt
22. Oplæsning af
referat
23. Afslutningssang

Hjemmesiden (Avisholder ved udhængsskabet/ved
indgangen til Brugsen, under kommen lysavis)
Øvrig PR omkring vores kirke: Bjarne og Torleif: (og Linda)
har kreeret et herligt forslag til en INFO-FOLDER med indlæg
om dagens begivenhed.
Udvalget har holdt møde med Søren Paludan, der vender
tilbage med et forslag til udformning af kirkeskoven.
Konstituering af udvalg
Avisholder ved udhængsskabet ved brugsen.
Gavekassen
Skal Terslev Kirke være vejkirke?
Oplæst løbende
Ved Bjarne: Stæren i stjerneflugt samt Fader OK

Underskrifter:
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