REFERAT af menighedsrådsmøde
tirsdag den 5 februar 2019 – klokken 17.30

Mødedeltager:
Afbud fra:
Referent:
Blad nr:

Anne-Grete Steenberg, Peter Fabian, Claus Hegelund, Bo Scharff,
Erhard Schulte Westenberg, Erik Hansen og Erik Folkman Graversen
Bjarne Pilegaard deltog som gæst
Asger Woetmann Pedersen
Bo Scharff
2019-02

Dagsorden pkt.
1.
Velkomst
2.
Godk. af dagsorden
3.
Godk. af sidste
referat

4.
4.a.

Orientering fra
Kirkeværge

4.b.

Formand

4.c.

Næstformand

4.d.

Kontaktperson

Dagsordens emner
Sang og en lille melding
Godkendt og underskrevet
Rettelse/tilføjelse:
Til pkt. 4a – Lamper ved toilet sættes fast – og
stopklods
monteres.
Til pkt. 4d - Graveren på kursus i uge 6 og 10
Til pkt. 4d – vedr. kirkesangens bevilling skal tilføjes;
efter regning
Automatisk lys ved hjertestarteren - jvf referat 13/112018. MR besluttede, at vi undlader ekstra lys ved
hjertestarter, og får i stedet et nyt skilt oppe ved
indkørsel til sognegårdens parkeringsplads.
Orientering – se min skriftlige orientering.
I dag skal vælges nye udvalg og hjælp til forskellige
opgaver. Drøftes under pkt. 9a - læs min skriftlige
orientering pkt. 7 A og B
Der er lavet en ny forhåndsordre til vores Verysure
sikringssystem. Lars Rasmussen bliver
systemansvarlig.
Sogn.dk er blevet opdateret med det nye
menighedsråd (undtagen NN).
Alle er ved at have udfyldt og underskrevet for
modtagelse af nøgler, brikker og debet-kort.
Alarm: AG har talt med teknikere fra Verysure og de
skal have ekstra nøgler i tilfælde af at de skal tage
affære i særlige situationer. Nummeret på Verysure
70247365. Der kommer seddel op ved
betjeningspanelerne.
Peter kontakter Verysure for et møde med en tekniker,
der kan forklare os arbejdsgangen i systemet (26.
marts kl. 930 – i forbindelse med kalendermødet dér).

4.e.

Præsterne

4.f.

Andre

5.
6.

Spisning
Økonomi

7.
7.a.

PR
Hjemmeside

7.b.

Facebook (fb)

7.c.

Avisholder

7.d.

Andet

Kontaktmuligheder ved it-problemer: Erhard eller
Claus, som har hver sin reference.
Konfirmanderne skal til konfirmand-event i Domkirken.
Hvis nogen har lyst til at tage med, er de velkomne på
torsdag kl. 14 fra Haslev station.
Man må meget gerne give tegn til præsten eller
musikerne, hvis der skal skrues op for tale-anlægget.
Præsterne modtager meget gerne en seddel fra
organisten med angivelse af musikken ved post- og
præ.
Vi vil høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især fra de
af vores ansatte som er mødt frivilligt op. Der er god
gang i ”kirkeorkestret”. Det rygtes blandt vikarerne, at
vi har det spændende herude i Terslev.
1. Vores økonomiske status. Kasserer giver et kort
Overblik: Vi fik en fin orientering om de løbende
udgifter.
2. MR kontor/samtalerum. Jvf formandens orientering
pkt. 6: Vi finder ud af, hvad der egentlig er brug for
at
indkøbe af inventar: Erik, Anne-Grete og Claus
finder
frem til et forslag.
3. Bo´s kontor: Asger kontakter Erland for et forslag.
4. Revision foråret 2018: Revisionens tilbagemelding
fra
kasseeftersynet 2018 er behandlet af MR. Der var
ingen bemærkninger.
5. Frie midler – budget 2019: Vi er blevet frataget en
del
af midlerne her. Vi bør se at få øremærket de
sidste til
nødvendige projekter. Til dette forhold sender Bo
Budget-forslaget for 2019 på aktivitets- og musikområdet.
6. Billeder af tekniske tegninger af kirken er indrammet
og hænges op i Våbenhuset.
7. Det eneste tilbageværende legat under kirkekassen
er opløst og midlerne er anvendt til indkøb af ny
dåbskande.
Bjarne rykker for pris på folder til brug i gudstjenesten.
Er opdateret med de nye adresser. Vi nedsætter et fast
udvalg til administration af hjemmeside: PF, BH og BS
– Peter indkalder.
Vi opfordrer igen hinanden til at gå ind og se – søge i
fb søgevinduet: Terslev Kirke. Del evt. på din egen fb!
Vi leder videre efter ”avisholdere”. NN og Bjarne er på
sagen.
Intet at bemærke

8.
8.a.
8.b.
8.c.

Udsatte punkter fra
sidste møde
Konstituering af
udvalg
Kirkeskov udvalg
Gudstj. udvalg

8.d.

Projektudvalg for
svinestien

8.e.
8.f.
8.g.

Kirkeudvalg
IT-sikkerhedsudvalg
Udvalg for
personalepolitik
Udvalg for kirkeskov

8.h.

Ingen
Vi skal have tjek på alle vores udvalg. Der vil foreligge
et bilag til referatet med samtlige udvalg og deltagere.
Læsere fra 17/2 og 2 mdr. frem.: Peter; 24/2: Bjørn;
.
3/3: Claus NB: kl. 11.00; 10/3: NN spørger Henriette
som indsamlingstovholder og læser, 17/3: Peter;
Provsti-udvalget har udsat afgørelsen omkring bevilling
til projektet. Vi afventer – og håber, at bygningerne
bliver stående. Provstiudvalget genoptager
behandlingen af sagen til august 19.
Peter, Bjørn, Erik,
Claus, Bo, Anne-Grete
Vi beder Søren Paludan gå videre med projektet og
forventer, at udvalget snarest udarbejder en
handleplan inklusiv finansiering.

8.i.
9.

Vejkirke

10.

Sognegården

11.

Evaluering af
arrangementer

12.

Kommende
arrangementer

12.a.

Kalenderplan

12.b.

Næste MR-møde

13.
14.
15.

Plan for kirkeskov
Plan for kirkegård
Alterkors

16.

Eventuelt

17.

Oplæsning af referat

Orientering fra Anne-Grete: Nye datoer for udlejning er
skrevet i kalenderen i køkkenet.
Oplæg af arrangement ansvarlige: Vi skal stramme op
omkring måden, siddepladser til Nytårskoncerten.
1. Var det godt arrangement. Hvor mange gæster m.v.
2. arrangementets økonomi-ramme (+-)
1. Studietur: AG og NN samt Bjørn kommer med et
forslag/oplæg til en tur i midt eller slutningen af
august.
2. Kirke frokost jf.: Formandens orientering pkt.8: NN
og
Erik er tovholdere på selve frokosten, AG køber.
Allle undtagen Peter deltager – evt. deltagelse fra
ansatte finder selv ud af, hvordan de melder til.
Kalendermøde referat 22/1-2019 – vedhæftet. Punktet
blev ikke drøftet. Tages op på næste MR
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding til
næste møde?: NN søger for dessert, Erik sørger for
smørrebrød.
Er behandlet
Er behandlet
I følge ref. Af 15/1-2019 står: Vi undersøger forskellige
muligheder. Hvem undersøger? Peter arbejder videre
med mulighederne.
Sogneindsamling – jvf. formandens orientering pkt.9
(Henriette spørges)
Referent

18.

Afslutningssang

Vi sang: Jeg er træt og går til ro, og formanden
ønskede alle en god nat!

