Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 4. februar 2020 – klokken 18.30 i Terslev Sognegård
Mødedeltagere: alle menighedsrådsmedlemmer, samt medarbejderrepræsentant Bjarne Pilegaard og
kirkeværge John Birkegaard
Ref. ESW

1.

Velkomst
Sang og en lille melding

Vi sang nr. 563 fra Højskolesangbogen

2.

Godkendelse af dagsorden

3.
4.
4.1.

Godkendelse af referat fra 14.1.20
Økonomi v/kasserer
Opfølgning af udgifter til afholdte
arrangementer

Godkendt med tilføjelse af punkterne 4.3; 4.4;
4.5; 5.5.5; 5.5.6
Pkt. 5.4.3 udgår
Godkendt

4.2.

Budget 2021 – indledende debat til
budget 2021
Almen orientering

4.3

Ingen bemærkninger
Udsat til næste møde
Faktura 2018/1600 er ikke betalt trods talrige
rykkere. Gravstedet TER X NY – 088 A –A
Bliver regningen ikke betalt, nedlægges
gravstedet med passende varsel til
gravstedsejeren.
Regnskabsfører får fået tilsendt kollektliste.
Julekollekten deler hun mellem de to anførte
formål. Hvor beløbet er meget lille, overføres det
til nærmeste andet indsamlingsformål.
Regnskabet for 2019 udviser et underskud på
275.640,00 (vi måtte have et underskud på
378.313 kr.)
Taget til efterretning

4.4

Lukket punkt!

4.5

Prædikestolen

Tilbud på restaurering fra Klaus Englund
Petersen, Køge: 39.800,- + moms. Godkendt

5
5.1.

Oplæg til orientering
Kirkeværge

Arbejdsopgaverne, som er nævnt i formandens
orientering pkt. 4, er alle under behandling – det
er:
Den nye låge v/parkeringspladsen er fortsat ikke
OK.
Kirkeværgen: Aftaler nyt møde med
anlægsgartneren for aftale opretning af låge mv.,
sådan at vi forhåbentlig kan få afsluttet sagen.
Døren i våbenhuset binder.
Kirkeværgen: Aftaler overslag/reparation med
Erland Johansen
Begge døre i våbenhuset samt lille låge over
døren, trænger til slibning og lakkeres.
Kirkeværgen: Aftaler overslag/reparation med
Erland Johansen
Dør i klokketårnet bør slibes og lakeres.
Kirkeværgen: Indhenter tilbud /
overslag/reparation fra Erland Johansen
Murreparation i våbenhusets tagspids. Der var
synlig nedfald af puds på jorden.
Kirkeværgen: Indhenter overslag fra Det lille
murerfirma
Kirkegårdsmuren, der vender ind mod præstens
gårdsplads. Nogle af de store sten er presset ud formodentlig p.g.a. den megen nedbør vi har fået.
Kirkeværgen: Indhenter overslag fra Det lille
murerfirma – og sørger for reparation
Snarest
Radon i præstegården
Kirkeværgen: indhenter tilbud, som sendes til
kirkeministeriets klimakonsulent til udtalelse
inden vi sætter arbejdet i gang.

5.2
Formanden
5.2.1 Visionsmøde(r) i 2020

Jf. den skriftlige orientering
Vi har aftalt der skal være et eller to
visionsmøder i år. Hvornår? - og hvilke emner?
Beslutning:

Der satses på ét visionsmøde efter sommerferien
2020, og et visionsmøde efter
menighedsrådsvalget i 2021.
5.2.2 Opgavelisten
5.3
Næstformanden

Alle bør se opgavelisten igennem.
Frivillig-brochure er trykt og også lagt på
hjemmesiden.
Skal seniorklubben på hjemmesiden?
Ja. Anne-Grete sender materiale til
næstformanden.
Tilbud på brandmateriel: Dansk Brandmateriel:
3.995,- Falck 7.891,08 Vi fortsætter med Dansk
Brandmateriel.

5.4
Kontaktperson
5.4.1 Vedr. KLAP job. Folder udsendt
5.4.2 Hvor er vi i processen med ansættelse
af ny kirkesanger

Taget til efterretning
Ansættelsesudvalget indkalder 3 af de 10
ansøgere til samtale / prøvesyngning d.
27.febr.kl. 17.00 – 21.00

5.4.3 Udgår. Se lukket punkt 4.4
5.5. Præsterne
5.5.1 Nyt vedr. besøg i Roskilde Domkirken Rundvisning efter nærmere aftale med PFM
Til foråret /forsommer
5.5.2 Orientering om menighedsrådsvalget
Erhard orienterede fra valgmødet i Haslev
2020 v/ Erhard
5.5.3 Nyt koncept for sangcafe
Sangcafe d. 20.2.20 er aflyst
Organisten udarbejder sammen med Bo et nyt
koncept for musikarrangementer
5.5.4 Arbejdet med funktionsbeskrivelser,
personalepolitik og forståelsespapir /
Bo
Hvem gør hvad og hvornår

Udvalget udvides med NN.

5.5.5 Skal menighedsrådets
funktionsperiode også fremover være
2 år?

Ja. Erhard sender ansøgning til stiftet.

5.5.6 Litani

Vi ansøger biskoppen om at måtte forlænge
forsøgsperioden med ét år. Erhard sender
ansøgning til biskoppen.

5.6

Læsere og kirkeværter

9/2 ?? Kaffe: Anne-Grete og Erik H – 16/2 Bjørn
+ NN (kaffe) – 23/2 ingen – 1/3 Claus – 8/3
Claus.

5.7.

Sognegården

Der er p.t. 5 udlejninger af sognegården inden
sommerferien.

5.8.

Intet nyt

6
7
7.1.

Medarbejderrepræsentanten og evt.
andre
Sæsonplanen
Nyt fra udvalgene
Terslev fællesgruppemøde v/Bo

7.2.

Fra visionsmødet

8
8.1
8.2

Eventuelt
Evaluering af MR mødet
Andet

9

Afslutning

Gennemgået
Referat fra mødet d. 22.1.2020. Taget til
efterretning
Bjarne undersøger muligheden for at installere
en mikrofon i tårnet, der tilsluttes kirkens store
højttalere, så man kan høre bedeslagene.
Taget til efterretning
Der er møde om gudstjenestereformen i Haslev d.
4. marts kl. 17 – 21.
Præsterne har valgt de gennemgående salmer for
de kommende uger: Nadver: 489, slutsalme:
sidste i 100 salmer
Vi sluttede med at synge fra Højskolesangbogen

