Referat fra menighedsrådsmødet
onsdag den 18 november 2020 – klokken 18.00
Deltagere: Claus Hegelund, Peter Fabian, NN, Erik Hansen, Anne-Grete Steenberg, Erik Folkmann Gravesen, Bo
Scharff, Erhard Schulte Westenberg
Nyvalgte medlemmer pr. 29.11.20: Ivan Flænsdal, Henriette Flænsdal, Eva Egede samt suppleanterne, Knud og Karen
Christensen

Punkt

Dagsordens emne

Beslutningsprotokol

1.

Velkomst
Sang - hvis tilrådeligt p.g.a. corona - og en lille
melding

Ingen sang

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Afgående MR: Godkendelse og underskrift af
referat af 20 oktober 2020

Godkendt og underskrevet

4

Fra kl. 18 til kl. 19: Uformel møde/samtale mellem
nye og afgående MR.
Med underskrifter afleveres og udleveres nøgler mv.
4.1 Evt. info /orientering:
Der kan være nyttige/vigtig informationer, som har
relevans for det nye menighedsråd,
4.1.2 Kirkeværgen
4.1.2 Der indhentes tilbud på
strømpeforing af afløbsrør i
lægehuset.
Låge til affaldsplads er langt om
længe repareret, og regningen kan
betales.
Radonudbedring i præsteboligen
sættes i gang (større
udluftningsriste og udsugning).
4.1.3 Formanden – jvf. den skriftlige orientering.
4.1.3 Formandens orientering er
taget til efterretning
4.1.4 Næstformanden
4.1.4 Næstformanden beder om
Orientering om mail; evt. vælge mailadresser via
at de nye MR-medlemmer
vores hjemmeside - og andet vedr. mail.
meddeler, om de vil have deres
private tlf.nr. og mail-adresse på
hjemmesiden.
4.1.5 Kontaktpersonen
4.1.5 Kontaktperson orienterede
om overdragelse af opgaven.
4.1.6 Præsterne
4.1.6.Forsøgsordning med ny
Forsøgsordning med liturgi er godkendt. Brevet fra liturgi for de faste gudstjenester er
Biskoppen vedhæftes mødeindkaldelsen.
godkendt af biskoppen i en
forsøgsperiode indtil 1.4.2021
Ny sæsonplan uddelt.
4.1.7 Sognegården v/Erik G.
4.1.7 Den sognegårdsansvarlige

orienterede om den aktuelle
situation.
5.

Menighedsrådsmøde
Hele punkt 5 er alene for og med det nyvalgte
menighedsråd. Bemærk: Det nyvalgte menighedsråd tiltræder officielt den 29/11-2020 – og deres
første MR møde er den 8/12-2020
5.1 Erklæring
5.1 De nye MR-medlemmer
På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte
underskrev erklæringen
medlemmer en erklæring på ære og samvittighed
om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab
mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så
at den kan byde gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.
Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der
første gang indvælges i et menighedsråd.
MR konstituerer sig:
5.2 Formand (hemmelig afstemning)
Fra den 8/12-2020 overtager den nyvalgte formand
mødeledelsen af menighedsrådsmøderne.
5.3 Næstformand (hemmelig afstemning)
5.4 Kontaktperson
5.5 Kasserer
5.6 Sekretær
5.7 Kirkeværge – John vil gerne fortsætte
5.8 Sognegårdsansvarlig
5.9 Underskriftsberettiget

6.

5.2 Ved hemmelig og skriftlig
afstemning blev Claus Hegelund
valgt til formand.
5.3 Ved hemmelig og skriftlig
afstemning blev Peter Fabian valgt
til næstformand.
5.4 Henriette Flænsdal blev
enstemmig valgt til kontaktperson.
5.5 Peter Fabian blev enstemmig
valgt til kasserer.
5.6 Præsterne varetager i fællesskab sekretærposten.
5.7 John Birkegaaard blev
enstemming valgt som kirkeværge
5.8 Eva Egede blev enstemmig
valgt som sognegårdsansvarlig
5.9 Claus Hegelund og Peter
Fabian blev enstemmig valgt som
underskriftsberettigede.

Økonomi
Til orientering; alle (nye som ”gamle” MR) har fået
tilsendt 3 kvartalsrapport - Budget 2021 samt
udskrift af revisionsprotokol
6.1 Opfølgning af udgift til afholdte arrangementer
Høstgudstjenesten
Næstved jagthornblæsere, som bevilget kr. 2.500

6.1 Taget til efterretning

6.2 Ungdomsmusik gudstjenesten den 25/10
Bevilget kr. 2.800

6.2 Taget til efterretning

6.3 Flagstang
Køb af ny flagstang med indvendig hejs eller
automatisk hejs (se formandens orientering pk. 6)

6.3 Der bevilliges kr. 5.500,- inkl.
Moms til indkøb og opsætning af
ny flagstang på kirkegården.

6.4 Projekt svinestald
Nedrivning af stalden og opførelse af ny bygning er
godkendt. Arbejdet forventes påbegyndt tidligt på

6.4 Menighedsrådet beder
rådgiver om at udarbejde et projekt
som skal indsendes til provstiet til

året i 2021

7.

godkendelse.

6.5 Indvendig kalkning af kirkerummet
MR skal beslutte om arbejdet ønskes udført, og i
den sammenhæng, om der skal sendes ansøgning
om dækning af udgifterne, til provstiudvalget

6.5 Menighedsrådet beder
rådgiver om at udarbejde et projekt
som skal indsendes til provstiet.

6.6. Indkøb af udstyr til gudstjenesteoptagelse til
Kr. 3.500,-

6.6 Det er godkendt, at der
indkøbes udstyr til at streame
gudstjenester for kr. 3.500,-

Sæsonplanen –
Den nyredigerede plan er vedhæftet.
7.1 Gennemgang af sæsonplanen for næste periode 7.1 Gennemgået
(d.v.s. mindst 2 mdr. frem) herunder fordeling af
opgaver
7.2 Læsere til næste MR møde
Læsning den 22/11 – 29/11 og 6/12
Der serveres ikke kirkekaffe før MR finder det
forsvarligt.

7.2
22.11. Henriette
29.11. Ivan
6.12. Knirke

7.3 Jule og nytårsgudstjenesterne samt nytårs7.3 Udsat til næste møde
arrangementet (se formandens skriftlige orientering
pkt. 2) vedr. jule og nytårsgudstjenesterne samt
nytårsarrangementet

8.

9.

7.4 Julekoncert – oplæg v/Bjarne
Intim julekoncert ”Julen i ord og toner” – anslået
udgift kr. 4.500

7.4 Der arrangeres julekoncert 2.
dec. Kl. 19.00 i Terslev Kirke
Pris: 4.500,-

Eventuelt
8.1 Evaluering af MR mødet
Med få ord giver alle egen korte mening/indtryk fra
og af mødet.
8.2 Andet

8.1 God tilfredshed med mødet
både fra de afgående og nyvalgte
medlemmer.

Næste MR møde (det nyvalgte menighedsråd)
Tirsdag den 8 december 2020, kl. 18.30.
Er der emner / punkter der ønskes på mødet ?
Valg af salme samt hvem vil give en lille melding
Vi har allerede 2 emner til mødet:
1. Valg til menighedsrådets faste udvalg - drøftes
på MR mødet den 8/12 – herunder valg af
tovholdere
2. Udvalgs arbejdsopgaver Debat og gennemgang af igangværende og
kommende udvalgsarbejder samt valg af ”tovholder”

10.

Afslutning – vi synger mødet af
p.g.a. corona

- hvis tilrådeligt Heller ingen sang her L

