Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 14 maj 2019 – klokken 17.30

Afbud fra: Bo Scharff og Erik Graversen

Pkt.

Dagsordens emner
Velkomst
Vi lyttede til ’Fangernes kor’ fra Verdis opera Nabucco. Smukt!
Godkendelse af dagsorden
Budget 2020 - dagsordens punkt 5.1 – bliver opprioriteret når vores
regnskabsfører ankommer.
Tilføjelse 3.13 (orgelmusik) og 3.14 (orgel)
Godkendt

1.

2.

2.1

Godkendelse af referaterne 9 april 2019. og 4 maj 2019
Godkendt og underskrevet

3.

3.1

Oplæg og orientering fra:
Kirkeværge. Nyt afløb ved graverkontor og plads til affaldscontainere. Pris fra
entreprenør Peter Højlund: 12.900,- + moms. Godkendt.
Understrygning (2 mand i 4 dage) af taget på kirken (sakristiet) fra Lille Murer:
24.500,- incl. materialer, excl. moms. Godkendt.
Kirkemur på ’Ny Kirkegård’ nødvendig reparation. Tilbud fra Lille Murer: 24.500,- incl.
materialer, excl. moms. Godkendt

3.2

Formanden: skriftlig orientering taget til efterretning.
Medlemskab i DSUK (1.200,- /år) godkendt

3.3

Ungdomsmenighedsråd – oplæg sendt 17/3-2019.
Vi inviterer unge mellem 14 og 18 til et møde. Formanden tager initiativ.

3.4

Næstformand: Intet nyt

3.5

IT platform for alle foreninger, skoler m.v. i Terslev v/Peter – udsat fra sidste
møde
Peter arbejder videre med det gode initiativ.

3.6

Kontaktperson: Intet nyt

3.7

Hovedrengøring af kirken – udsat fra sidste møde. Intet nyt.

3.8

Præsterne
Har vi fået lov til at forlænge ændring af litani-ritualet ? - evaluering er planlagt til
juni-mødet.
Blandt MR-medlemmerne var der flere, der er glad for den nye ordning, mens andre
savnede den gamle liturgi. Vi spørger gudstjeneste deltagerne om deres holdning
med et spørgeskema. Vi evaluerer til efteråret.

3.9

Sognegården v/Anne-Grete:
Intet nyt

3.10 Ventilationsanlæg v/Bo
Udsættes til næste møde
3.11 Provstesyn v/Erhard:
Udsættes indtil videre
3.12 Andre:
Intet
3.13 Orgelmusik
Der blev ytret, at man ønsker mere orgelmusik i gudstjenesten. Organisten og
præsten tog synspunktet til efterretning. Valg af instrument afhænger også af valg af
salmer.
3.14 Orgel
Der udspandt sig en diskussion om orglets placering og evt. opstilling af et digitalt
orgel. Organisten undersøger mulighederne.
4.

Pause
Lækker smørrebrød/sandwich og kaffe/te med dejlige muffins.

5.

Økonomi
5.1

Budget 2020
Budgetbidrag blev gennemgået og godkendt med følgende stempel:
Terslev Menighedsråd CVR nr. 43056018. Bidrag til budget afleveret d.
14.5.2019 kl. 20.36.

5.2

Vores økonomiske status ved/Kasserer
Kvartalsrapporten giver ikke anledning til bekymring og blev godkendt.

5.3

MR’s holdning/politik vedr. debet kort v/Bo
Gravermedhjælperen skal sikres mulighed for at kunne bruge debet-kortet til
Brugsen ved lån af graverens og/eller Anne-Gretes kort. I Graverens fravær p.g.a.
ferie, kurser o.lign skal gravermedhjælperen kunne hente korte - evt. fra et aflåst
skab.

6.
6.1
6.2
7.
7.1

7.2

PR
Hjemmeside: Under stadig udvikling. Google statistik er indarbejdet, så vi kan følge
med i, hvor mange besøgende der er.
Facebook:
Intet nyt
Nyt fra udvalg
Gudstjenesteudvalg:
16.5.: Ingen, 19.5.: Peter, 26.5.: Bjørn, 2. juni: Claus, 9. juni: Peter, 16. juni: Bjørn
Kommende arrangementer – herunder forventet udgift samt ønske om hjælp.
Store Bededagsaften, d. 16.5. kl. 19.00. Graver køber hveder. Anne-Grete laver
kaffe.
2. pinsedag, 10. juni: Vi arrangerer fælles buskørsel til Boesdal Kalkbrud. Bo
koordinerer med Anne-Grete. Erhard kontakter Øde Førslev og tilbyder samkørsel.
Sankt Hans arrangement
Vi har aldrig betalt for mobilscenen, hvorfor vi går ud fra, at Borgerforeningen betaler

for den. Claus får afklaret spørgsmålet hos Sankt Hans udvalget
Menighedsrådet betaler for Rumle-Rim.
Graver sørger for brænde til bål og lægger vandslange ned til bålpladsen.
Se i øvrigt udførligt program.
7.3

Evaluering af gennemførte arrangementer ved den ansvarlige.
Fin sangcafé med Frank Jæger i centrum.

7.4

Sæsonplan for 2019/2020 samt avisannonce aktivitet maj til august
Udsættes til næste møde

7.5

Skt. Hans arrangement. Se pkt. 7 2

7.6.

Samarbejde med organisationer/foreninger m.v. i Terslev
Udsættes til næste møde

8.

Eventuelt
8.1

Tidspunkt til næste formøde den 4. juni kl. 11.00

8.2

Evaluering af MR mødet
Alle udtrykte stor tilfredshed med mødet; stemning, debatter m.v.

9.
9.1

9.2
10.

Næste MR møde
Emner/punkter der ønskes på næste mødes dagsorden:
a. Rengøring/istandsættelse i kirken, bl.a. lysekroner og prædikestol.
b. Nyt fra udvalgene. De udvalgsansvarlige bedes give en kort orientering om hvor
lang man er med deres aktuelle emne.
c. Besøg fra provstiudvalg. Udvalget deltager med 2 personer
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding:
Erik G. og NN.
Afslutning
kl. 21.05
Vi synger mødet af
Nr. 453 fra Højskolesangbogen

Underskrifter:

