Referat af menighedsråds telefonmøde
tirsdag den 24 marts 2020 – klokken 18.30

Deltagere:

Afbud:

Claus Hegelund, Peter Fabian, Anne-Grete Steenberg, Erik Hansen, Erik
Folkmann Graversen, Bo Scharff, Erhard S. Westenberg og medarbejderrepræsentant organist Bjarne Pilegaard.
NN og Bjørn Houdorf

Referent:

Claus Hegelund

Punkt

Dagsordens emner:

1.

Velkomst

2.

Godkendelse af dagsorden med 2 ekstra punkter 6.1 og 6.2
Dagsorden godkendt

3.

Godkendelse af referat af 4 februar 2020
Udsat

4.

Orientering fra formanden og Kirkeværgen
a) Formandens og Kirkeværgens orienteringen blev taget til efterretning
b) Kirkeværgens opfølgende orientering vedr. Radon-problematik i præsteboligen.
De 3 foreliggende anbefalinger blev godkendt.
1) udluftning i krybekælder De eksisterende riste (15 stk.) udskiftes. Udgift kr. 15.000
2) Montering af vinduesventiler. Udgift kr. 2.000 pr. vindue.
Erhard og John (kirkeværgen) finder ud af hvor mange vinduer som skal have
monteret ventiler.
3) Etablering af mekanisk ventilation i præstegårdens kontor. Udgift kr. 10-12.000.
Alle priser er ex moms.
Erhard orienterede om, at Provstiet betale for ovennævnte foranstaltninger.

5.

Oplæg fra Bo og Bjarne
5.1 Nyt koncept vedr. sangcafe v/Bjarne med arbejdstitlen ”Mennesker jeg har mødt på
min vej”.
Bjarnes oplæg og meget fyldige beskrivelse af af de 3 arrangementer blev med respekt
og positive tilkendegivelser modtaget af MR.
Tidens aktuelle situation med Corona-virussen og usikkerheden om hvornår vi får
normale tilstande gav anledning til bekymrende overvejelser – dertil kommer, at vi efter
sommerferien forventes, at være i tidspres med andre opgaver. Af samme grund den
foreslåede tidsramme, med 3 foredragsaftner afholdt i september, oktober og november
ikke var realistisk.
Forslag som alle accepterede er; arrangementet med Bertel Harder kunne afholdes i
Seniorklubben – hvor andre en Seniorklubben odså kunne indbydes. Bjarne koordinerer

arrangementet med Anne-Grete.
MR er interesseret i de øvrige 2 arrangementer i Bjarnes oplæg. Men de skal først
holdes i 2021.
Julekoncerten. MR tilsluttede sig det fremlagte forslag. Bo og Claus spørger Terslev
Fællesgruppe / Borgerforeningen om de ville være interesseret i at være medarrangør
til Julekoncerten.
MR tilsluttede sig det økonomiske overslag vedr. de 3 nævnte arrangementer samt til
jule-koncerten. Eneste forbehold er, at vi reelt ikke kender budget 2021. Hvis der er krav
om budgetmæssige besparelser kan det få indflydelse på beslutningen. Men, ønsket
om arrangementerne er meget stor, hvorfor vi, i givet tilfælde, vil bestræbe os på, at
finde de evt. manglende midler.
5.2 Oplæg fra Bo
a) Digitale gudstjenester. MR tilkendegav deres begejstring for Bo´s initiativ. Bo har
haft en digital gudstjeneste.
Vi er klar over, at ikke alle byen borger har mulighed for at se de digitale
gudstjenester – men der er gjort en indsat (en folder og på Facebook) for, at
fortælle
borgerne om initiativet. Vi fik oplyst, at gudstjenesten var set af 48 personer på
Facebook - så det må sige at være en succes.
b) Påskegudstjenesterne. De vil formodentlig kun blive holdt digitalt.
Forslaget om en opstandelses markering gav anledning til mange bekymrende
tilkendegivelser.
MR var enige om, at oplægget var godt – men det er usikkert om hvor mange MR
som var tilrådighed samt hvordan udviklingen med Corona sker.
Erhard og Bo ville gennemføre opstandelses markeringen. Vedr, deltagelse af
øvrige MR, var der enighed om, at vi ser tiden an.
c) MR møder. Indtil der løsnes op for ”forbuddene”, er de fysiske MR møder ikke
mulig.
Vi må klares os med telefonmøder - men MR mødet den 14/4-2020 fastholdes –
evt. som telefonmøde.
d) Lørdagsdåb den 20/6. Den kirkelige handling gennemføres – men, efter reglerne
om antal gæster. Husk at præst, kirketjener, organist og sanger tæller med i det
samlede antal personer, som må være i kirken. Ved begravelser og bisættelser må
der være lidt flere i kirken – men også her gælder det, at tælles vore medarbejdere
med.
e)

Personalepolitik. Udvalget kan ikke mødes Forslag: vi aftaler et telefonmøde (og
efterfølgende flere) Bo fremlagde følgende forslag til møde: Tirsdag den 28. april
(foreløbigt muligt hele dagen); torsdag den 30. april ved 10-tiden eller torsdag den
12. maj om eftermiddagen. Claus indkalder til telefonmødet.

f)

Ungdoms musikgudstjeneste. Claus, Bella, Bjarne og Bo må taler i telefon med
hinanden om emnet i nærmeste fremtid. Claus tager initiativ til dette.

g)

Sankt Hans bål og fest. Bo og Claus taget dette op i Terslev Fællesgruppe.

6.

Punkter som blev tilføjet dagsorden
6.1 Anne-Grete: Vores nye kirkesanger Anja (som er ansat fra 1/4-2020) glæder sig til at
begynde sit arbejdet hos os.
Den aktuelle situation (Corona-virus) betyder, at Anja ikke skal møde på arbejde – før
de aktuelle begrænsninger ophæves. I forbindelse med de kirkelige handlinger vi skal
holde, kan det blive nødvendigt, at få vores kirkesanger på arbejde. Bliver det aktuelt vil
præsterne og/eller Bjarne kontakte Anja
I forbindelse med de digitale andagter ville eller kunne det være dejligt med salmesang
af Anja. En mulighed som Bo og/eller Anne-Grete kan formidle videre til Anja.
Kirkegårdenes medarbejdere er nu igen på arbejde – med alle de opgaver de skal
klare.
6.2 Telefonmøde vedr. regnskab 2019,
Menighedsrådet valgte at tage debatten på det fastlagte MR møde den 14/4-2020 kl.
18.30. Kan MR ikke mødes fysisk – så tages debatten på telefonmøde – samme dag og
tid

Afslutning. Med TAK for et fornuftigt gennemført telefonmøde afsluttedes mødet

