REFERAT AF menighedsrådsmøde
tirsdag den 18 juni 2019 – klokken 17.00

Deltagere: Claus Hegelund, Erik Hansen, Peter Fabian, NN, Anne-Grete Steenberg, Erik
Folkmann Graversen, Bo Scharff, Erhard S. Westenberg.
Suppleant: Bjørn Houdorf
Kirkeværge: Asger Voetmann Pedersen
Ansatte: Bjarne Pilegaard og Torleif Steinstø
Besøg fra provstiudvalget: Anette Seifert og Keld Köcher
Referent: Bo Scharff
Udvalgs ansvarlige skal sikre, at nyt fra udvalget kommer på MR dagsorden ved kontakt til formanden
Dagsorden skal udsendes senest 5 hverdage forud for det ordinære møde. Ønskes sager på dagsorden, bedes
dette skriftligt fremsendes dette til formanden, senest 7 hverdage forud for det ordinære møde. Er der ikke
fremsendt nye sager, er dagsorden som følger:

Pkt.

Dagsordens emner
Velkomst
Sang og en lille melding

1.

Godkendelse af dagsorden – samt tidspunkt for pause/spisning.

2.

Godkendelse af referat af 14 maj 2019

3.

Møde med 2 repræsentanter fra Provstiudvalget
Provstiets ønske til debatten er, at få en gensidig drøftelse/eller meningsudveksling
om visioner, drømme, mål og hvad der ellers kan komme frem i debatten. Jvf. i øvrigt
referat (12/3-2019) fra formandsmødet i Provstiet
Aktuelt vil debatten vil udfolde sig i behandlingen af dagsordens forskellige punkter.
Til orientering skal nævnes de mål MR besluttede i.f.m. budget 2020
Mere generelt eller overordnet skal nævnes de formuleret målsætninger og visioner
der blev vedtaget i behandlingen af budget 2020. Herfra skal nævnes:
Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget
Sammen vil vi:
* Skabe gode muligheder for et nutidigt møde med kristen tro og fortælling
* Sørge for, at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
* Sørge for, at kirkegårdene er to smukke haver i Terslev (velpassede og faciliteterne
på kirkegårdene er velholdte)
* Sørge for, at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang
* Sørge for, at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte
Særlige indsatsområder
* Vi vil indlede samarbejde med andre sogne på alle relevante områder ,som PR
og annoncer og særlige indsatsområder/ profilering af det, som de enkelte sogne
særligt kan, samt samarbejde mellem menighedsråd, præster, musikere og

gravere - på tværs af sognene
* Vi vil indlede samarbejde med alle organisationer (skoler, foreninger m.v.) i Terslev.
* Vi vil gerne arbejde på at byde forskellige grupper mere ind i kirken – både
seniorerne, de unge, de ensomme m.fl.
* På den gamle kirkegård vil vi gerne etablere flere urnegravsteder, da der her er
blevet en større efterspørgsel.
* Vi vil særligt have fokus på vores to kirkegårde, og udvikle dem til et mere
blomsterrigt udtryk, der giver flere og mere varierede oplevelser, hvor der er ro og
plads til fordybelse i en travl hverdag.
* Vi vil arbejde videre med nedrivning af vores ”faldefærdige” svinestald og opførelse
af en ny bygning med garage og lokale til graverens redskaber
* Vi vil gerne arbejde hen imod en kirkeskov, hvor der er et område, der kan udvikles
til ”gravsteder”/ skovkirkegård.
* Vi vil gerne omstrukturere vores kirkemusik, så vi får et mere nutidigt musikalsk
sprog til at præge kirkens gudstjenester og arrangementer.
* Vi forventer menighedsrådet færdiggøre vores personalepolitiske koncept
Alle mål og indsatsområder er udlagt til udvalgsarbejde.
3.1

4.

4.1

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

Provstiets repræsentanter
Indledende bemærkninger, spørgsmål: Annette Seifert og Kield Köcher havde
forbered et lille oplæg i forhold til dagsordenens udtryk for livets gang i. Der blev
nævnt forskellige gode forslag i forlængelse af ovenstående visioner: Langhårede
græsplæner i velafgrænsede områder af kirkegårdene, der understøtter
biodiversiteten. Et dåbstræ til ophængning i kirken med f.eks. æbler på med de
døbtes navne, som så høstes en gang om året i forbindelse med en
børnegudstjeneste.
MR vil tage de inspirerende indlæg med i de relevante udvalg.
Oplæg og orientering fra:
Kirkeværgen: Dørene til præstekontor 1 har oversteget det budgetterede. Udgiften
blev 12.392 ex. moms. Der etableres plankeværk omkring affaldsbeholderne ved
Lars’ kontor
Formanden – se den skriftlige orientering – som alene er til orientering:
Forpagtningsaftale: Vi godkender kontrakten som den foreligger. Afventer nu
forpagters underskrift
Førstehjælp og hjertestarter kursus.
Vores ansatte incl. præsterne bør/skal tage nævnte kurser. Måske Provstiet vil tage
denne opgave på sig. Udover nogen prisreduktion pr. deltager, vil det være dejligt og
inspirerende, at være sammen MR/medarbejdere fra provstiets andre sogne: Vi –
Claus - skriver til provstiudvalget med forslag om, at provstiet etablerer kurser på
tværs af sognene.
I vores Falck abonnement har vi adgang til x antal hjertestarter kursus pr. år
Næstformanden: Intet at bemærke
Kontaktpersonen
Hovedrengøring af kirken – udsat fra sidste møde:
Der er påbegyndt en samtale med vores graver angående hovedrengøring – der
lægges dog først rigtig kræfter i denne sag ved vintertide.
Kirkekroner og prædikestol skal have særlig opmærksomhed: Der er indhentet 2
tilbud på renovering af kirkekroner: ca. 12.000 pr stk. begge steder. Vi venter med at
tage stilling til denne udgift ved udgangen af 3. kvartal.
Vedr. prædikestolen skal vi først have gardiner op, som der afventes tilbud på.
Hvis det bliver nødvendigt, foreslår kontaktpersonen, at vi indhenter lidt timebetalt
medhjælp til klipning af hække hen over sommeren – i forbindelse graverferie.
Vi nedsætter samtidig et lille udvalg: AG og Peter, der prøver at bane vejen for et
samarbejde hen over vores lokale sogne omkring vikariering i sommerperiode.

Præsterne: Erhard: Har været på Terslev Skole for at indbyde til konfirmandindskrivning: det ser ud til at være meget små klasser og dermed også små
konfirmandhold.
Vi vil få besøg søndag den 1. september af Bo’s konfirmander til en velkomstgudstjeneste dér – som jo er en musikgudstjeneste. Der er besøgt de sidste af de nybagte
4.8 forældre i sognet, og der er en del dåb på bedding.
Erhard orienterede om, at der snart kommer et debatoplæg om kirkelivet (i bred
4.9 betydning) fra Biskopperne til landets menighedsråd, præster og ansatte.
Evaluering af perioden med ændring af litani-ritualet. Erhard skriver til biskoppen
og beder om en forlængelse af forsøgsperioden.
4.10 Sognegården v/Anne-Grete: Der har været 10 udlejninger i denne sæson.
Der er købt møbler til personale- og samtalerum for betydeligt under det bevilgede
4.11 beløb – til stor glæde for vores ansatte, især kirkemusikerne.
Ventilationsanlæg v/Bo – udsat fra sidste møde. Alt kører nu fint takket være Lars
indsats.
Andre
Vi vil høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især fra de af vores ansatte som er mødt
frivilligt op:
Vi har deltagelse fra vores to kirkemusikere, som nyder en friaften i vores gode
selskab med bred information om livets gang i vores sogn. Der pusles med
ferieafløsere. Som sædvanligt, ved sommertide, bliver det nok nødvendigt at bruge
en enkelt af dem, der forlanger mere end det, som provstiet anbefaler. Der er lidt
røre i undergrunden omkring reglerne i Tryggevælde Provsti på dette takstområde. I
følge Provsten er lejet blevet hævet i provstiet og ligger kun ca. 10 % under landsgennemsnit.
5.

Pause., - tidspunkt aftales i.f.m. godkendelse af dagsorden (pkt. 1)
Der serveres et mindre måltid samt vand/kaffe/te

6.

Sæsonplan for 2019/2020 v/BO - samt avisannonce aktivitet maj til august
Det er vigtigt, at alle gør sig bekendt med de mange datoer; arrangementer og
møder der ligger i planen Den foreliggende sæsonplan skal gennemgå nøje før
godkendelsen. Behovet og vigtigheden for en grundig gennemgang er grunden til at
sæsonplanen blevet flyttet fra pkt. 9 ”nyt fra udvalg”. Planudkast er udsendt – blev
udsat fra sidste MR-møde. – herunder samarbejde med organisationer/foreninger i
Terslev.
Sæsonplanen blev grundig gennemgået frem til dec. 19 – denne periodes planer
blev vedtaget. Sidste del gennemgås på næste MR-møde.
Ind til videre – i hvert fald en annonce mere - fortsætter vi med vores store annonce i
Haslev Posten, som afstedkommer en pdf, som vi kan sætte op som A3-plakat og
lægge i en stander ved Brugsen, når vi i nærmeste fremtid får en sådan. Vi fortsætter
– og intensiverer fodringen af aviserne, som gerne tager stof ind om os.
Vi nedsætter et udvalg: Erik, Peter og Bjarne, som forbereder en ny annoncestrategi.
Erhard arbejder videre med et samarbejde omkring fælles annoncering med Haslev.

7.

Retningslinjer for ansattes arbejdsopgaver v/Bo – punktet blev udsat.
Der foreslås en samtale mellem en repræsentant for MR-rådet, de to præster og de
ansatte om retningslinjer for og fordeling af de ansattes arbejdsopgaver. Ikke på
grund af utilfredshed med hverken ansatte eller kontaktperson, men blot for at
tydeliggøre forventningerne i
forhold til, hvad MR ønsker, og hvilke særlige behov og visioner, der er, fra både
MR, ansatte og præster. Det foreslås, at en sådan samtale og
forventningsafstemning fører til overordnede retningslinjer, der påføres
ansættelsesbeviserne i lighed med bilag 3 til kirkemusikernes ansættelsesbeviser.
MR skal afklare sig i forhold til de retningslinjer, som man ønsker for de ansatte, og
hvorvidt ovennævnte samtale skal iværksættes. BS
For os alle ønskes meningsfulde visioner omkring samarbejde og ledelse. Udsættes
til august.

Økonomi – punktet blev udsat
Kvartalsrapporten var udsendt til MR.

8.
9.

9.1
9.2

PR – punkterne udsat
Hjemmeside
Facebook.

10.

Nyt fra udvalg
10.1 De udvalgsansvarlige bedes give en kort orientering om hvor langt man er med
udvalget s aktuelle emne. Der blev givet en kort melding fra de forskellige udvalg
10.2 Gudstjenesteudvalg: Punktet blev udsat
10.3 Kommende arrangementer – punktet udsat. Men relevante arbejdsopgaver og
økonomi blev drøftet ved gennemgang af Sæsonplanen – herunder: Ingen konkrete
opgaver til den 23. juni ud over det allerede arrangerede. Grill-gudstjeneste den 30. –
gudstjeneste kl. 19.00: Erhard orienterer Anton. Anton skal møde ca. kl. 16.00 og
hjælper med indretning også Bjarne ca. 17.00 med at bære musik til stedet.
herunder forventet udgift samt ønske om hjælp.
Evaluering af gennemførte arrangementer. Punktet blev udsat
10.4
Samarbejde med organisationer/foreninger i Terslev- v/Bo
10.5
Ref. Vedhæftet med dagsordens udsendelse. Samarbejdet blev delvist behandlet i
forbindelse med gennemgang af sæsonplanen. .

11.

Eventuelt
11.1 Tidspunkt til næste formøde – se Sæsonplanen
11.2 Evaluering af MR-mødet - med få ord giver alle sin korte mening/indtryk fra og af
mødet. Der blev udtalt positive ord om humor, demokrati og god stemning omkring
vores møde. Mange punkter fra et hold af aktive mennesker, der ønsker alt godt for
vores ledelse og samarbejde sætter store krav til den gode ledelse.
11.3 Nyt emne eventuelt. Arbejdsopgaver vedr. aftengudstjenesten den 30 juni blev
aftalt:
Erhard/Anton (?) grill. Erhard orienterer Anton. NN og Ag kartoffelsalat. Graver
opstiller borde og stole. Torleif har ferie, så afløser kommer. Bjarne medbringer eget
transportable klaver. Det er ikke klart hvad vi gør hvis vejret er imod os – ligeså står
tilbage opgaven med oprydning.

12.

Næste MR-møde
12.1 Emner/punkter der ønskes på næste mødes dagsorden
12.2 Hvem sørger for sange, mad og en lille melding

13.

Underskrifter:

Afslutning
Vi synger mødet af

