REFERAT af menighedsrådsmøde
tirsdag den 6 oktober 2020 – klokken 18.30
Mødet afholdes i Sognegårdens mødelokale og forventes at slutte ca. kl. 22.00. Punkter der ikke når at blive
behandlet udsættes til efterfølgende menighedsrådsmøde – medmindre MR beslutter at forlænge mødetiden.
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.

Deltagere:
Afbud:
Referent:

Claus Hegelund, Erik Folkmann Graversen, Bo Scharff, og Kirkeværge John
Birkegaard samt medarbejder repræsentant organist Bjarne Pilegaard.
Peter Fabian, Anne-Grete Steenberg, Erik Hansen, Erhard S. Westenberg, NN og
suppleant Bjørn HoudorfIngen,
Bo Scharf

Punkt

Dagsordens emner:

1.

Velkomst
Sang (hvis tilrådeligt – evt. udendørs) og en lille melding

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Godkendelse og underskrift af referat fra 8 september
2020

4.

Kirkeværgen
4.1 Orientering fra Kirkeværgen
* nyt om revnerne i flagstangen ?

* andet

4.2 Musikernes corona-beskyttelsesramme v/Bo
De nuværende rammer er for store og tager for meget
udsyn.

BESLUTNINGSPROTOKOL:

Godkendt

Revnerne giver ikke anledning til, at
der skal foretages noget
Materialeplads; låger og greb
Sagen med låger og greb har
fået en juridisk velafstemt tidsfrist.
Kloakrapport ang. Lægebolig.
Der indhentes tilbud på
”strømpeforing” af kloakrør.
Automatlåse til kirken:
Der indhentes to tilbud.
Kirkeværgen taler med tømreren om
mulighed for at begrænse de brede
rammer på ”musikafskærmningen” i
begge sider.

4.3 Fugt i kirken v/Bo
Det er så meget fugt i kirkerummet (det kan lugtes og ses Kirkeværgen vil undersøge en løsning

på væggene), at vi kan risikere mug og skimmel-svamp.
Hvad kan og skal vi gøre ?

på nattetids styret ventilator udluftning
i kirken.

5.

Biskoppernes debatoplæg
Oplæg v/Bo – jv. ref. af MR mødet den 2/7-2020 – pkt. 7.1 Udsat til næste ordinære møde

6.

Oplæg og orientering fra:
6.1 Formanden – se den skriftlige orientering – som alene er
til orientering:
6.1.2 Andet (kortæppet):
Kortæppet
Hilsen fra Grethe Olsen fra
Emmaus, som takker for
modtagelsen af Grete Balle’s
vævning (kortæppet).
Emmaus vil hænge tæppet op på en
central placering i deres foredragssal.
Vi overdrager officielt vævningen
til Emmaus i Haslev, men fastholder ejendomsretten til Terslev
Kirke, hvis Emmaus vil sælge
kunstværket til anden side.
6.1.2 MR valget
Den 10/11-2020 mødes der nyvalgte og afgående
Forslaget i sin helhed godkendt:
menighedsråd – med følgende dagsordens forslag:
Kl. 18.30 Spisning og kaffe Vi siger TAK for samarbejdet
til de afgående MR – og velkommen til de nye MR. Nøgler
m.v. afleveres af de afgående MR - og udlevers til de
nye MR. Husk kvittering ved aflevering – og udlevering af
nøgler.
Kl. 19.15/19.30 De nye valgte MR skal underskrive (tro og
love erklæring)
Menighedsrådet konstituerer sig: Formand, næstformand,
kasserer, kontakt-person og kirkeværge. Vedr. Kirkeværgen anbefales af John fortsætter som Kirkeværge.
Udvalgsposter og opgavelisten besættes.
Herefter følger den aktuelle dagsorden.
6.1.3 Parkeringsproblem
Parkerede biler på vores P-pladser, som ikke er med
gæster til kirken/ kirkegården.
Politiet anbefaler, at vi udforme en "kort hilsen" til
synderen, som sættes på bilens
forrude. Med henvisning til skiltningen - at den parkerede
bil ikke må stå på parkerings-pladsen - samt, at ved
gentagne overtrædelser vil bilen blive fjernet af Falck - på
ejers regning.

Claus har konsulteret Politiet og
fået deres støtte til at gøre
opmærksom på gældende regler:
Politiet vil gerne evt. kontakte dem,
der parkerer uden tilladelse og
giver ret i, at vi kan få fjernet et
eventuelt køretøj på ejerens
regning – efter ejeren er bleve bekendt
med den eventuelle konsekvens.

6.2 Næstformanden

Intet

6.3 Kontaktpersonen

Intet

6.4 Præsterne

Intet

6.5 Sognegården v/Erik G.

Der er p.t. mange udlejninger

6.6 Læsere – til næste MR møde
Der serveres er ikke kirkekaffe før MR finder det
forsvarligt.

Læsning
11/10: Claus
18/10: Ingen
25/10: Konfirmand (Claus)
(ungdomsgudstjeneste)
1/11: Claus
8/11: Ingen

6.7 Medarbejderrepræsentanten og evt. andre
Vi vil høre lidt fra alle, (hvad de har gang i) – især fra de af
vores ansatte, og evt. gæster, som er mødt frivilligt op til
mødet
7

Økonomi v/kassereren.
7.1 Opfølgning af udgift til afholdte arrangementer
v/kasseren. Corona-problematikken er fortsat styrende:
kun høstgudstjenesten
7.1.2 Der indkaldes til ekstraordinært MR-møde til
behandling og godkendelse af:
3 kvartalsrapport
Godkendelse af budget 2021
Godkendelse af revisions protokollat
7.2 Spørgsmål om evt.- lønforhandling

8.1

Sæsonplanen - ny redigeret sæsonplan 2020/2021er
udsendt til alle.
8.2 Gennemgang af sæsonplanen for næste perioden
Aftale evt. fordeling af opgaver
8.3 Ungdomsgudstjenesten – den 25/10 – kl. 17.00
Er det nye corona krav, som har indflydelse på
ungdomsgudstjenesten?

9.

Høstgudstjenesten kostede, som
aftalt; kr. 2.500; honorar til jagthornsblæsere.
Det ekstraordinære MR-møde:
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00

Organisten Løn forhandling
Vi drøftede kort evt. lønforhandling for
organisten. Det blev anbefalet, at det
forhandlingsberettigede forbund blev
kontaktet.

Sæsonplanen gennemgås på det
ekstraordinære møde.
Ungdomsmusik gudstjenesten holdes
som planlagt.
Hvis der synges sang, må der kun være
max 40 i kirken.
Skulle flere møde frem, vil Claus
gerne stå for at tilbyde en øl eller
vand i Sognegården til forældre til
konfirmander og andre af de ældre
fremmødte.

Nyt fra udvalgene
9.1 Terslev fællesgruppe møde.- referat fra mødet den
22/9-2020 vedhæftes dagsorden. Fra mødet skal nævnes:
9.1.2 * Julearrangementet i Hallen er aflyst (corona)
Julearrangement: Taget til efterretning
9.2.2 * Bænkene. Ejerskabet er angiveligt Terslev kirke. På
Bænke: Lars og Hans bedes sørge for, at
baggrund af ejerskabet vil vi (Bo, Claus, Rikke og
træbeskyttelses maling samt pensler

Simone) søndag den 11/10 give bænke/borde træbeskyttelse. Andre som har tid og lyst er velkommen.
Kirken betaler for træbeskyttelsen – og sørger for, at
der er pensler til rådighed.
9.2.3 * Halloween. Der er usikker hed om arrangementet kan
holdes (corona – igen). Fællesgruppen mødes den 8/10
og her tages beslutning.
Gennemføres arrangementet skal vi pænt bede
vores kirkegårds ansatte om efterfølgende , at fjerne
græskar ved kapellet og den nye kirkegård.
9.2.4 * Års-hjul. Vi vil på næste møde (den 3/11-2020) forsøge
med en årsplan for aktiviteter. En årsplanlægning som vi
kender fra vores Sæsonplan.
9.2.5 * En tanke til debat Juleaften i Sognegården, for
ensomme mennesker i byen. Ideoplægget er godt - og
ret beset i den kristen ånd.
Vi kunne se mange problemer i gennemførelsen af en
juleaften i Sognegården – f.eks. hvem er ansvarlig –
hvem kan tage ansvaret / være tilstede.
Men problemerne til trods er ideen rigtig god, og fortjener
at blive drøftet i såvel menighedsrådet som i Borgerforeningen.
9.3 Arrangement med Bertel Haarder
Aflyst p.g.a. Corona-problematikken
10.

Halloween arrangement i Kapellet.
Aflyst

Års-hjul: Taget til efterretning
Juleaften i Sognegården
Punktet udsættes

Taget til efterretning

Eventuelt

10.1 Evaluering af MR mødet
Med få ord giver alle egen korte mening/indtryk fra og af
mødet.
10.2 Andet
11.

til rådighed

Vi savnede det gode selskab!!!
Intet

Næste MR møde
Emner / punkter der ønskes på næste mødes dagsorden Intet forslag
og hvem vælger salme og vil give en lille melding
Afslutning – vi synger mødet af (hvis tilrådeligt – evt.
udendørs) .

Orientering fra formanden
MR dagsorden den tirsdag den 6 Oktober 2020 - punkt 6.1
Ønskes emner fra formandens orientering, at blive drøftes i MR møde, er det naturligvis
velkommen.
1.

Mail til Annette og Helle (regnskabskontoret) skal ikke have mail fra os om "alt muligt". De
skal kun modtage information/mail, der har direkte relevans for dem.
Se i øvrigt materialet fra regnskabskontoret, som blev uddelt på budgetsamrådsmødet den
10/9-2020 og som er udsendt til alle. Her er oplysninger om telefonnr. og mailadresser til
Annette og Helle. De har en fælles mail <3092@sogn.dk>. Brug den når I sender regninger
og/eller fakturaer , regning.
Alle bør lige tjekke/redigere jeres mail liste - så I er sikker på, at de mail I sender til "alle",
ikke også omfatter Annette og Helle.

2.

Efter Valget
Den 10/11-2020 – kl 18.30 mødes det nyvalgte og de afgående menighedsråd.
Forslag til dagsorden er på MR dagsorden.

3.

Parkering
Parkerede biler, som ikke er med gæster til kirken/kirkegården. Vor handlemuligheder
drøftes på MR mødet.

4.

Budgetsamråd
Kort om Provstiets Budget samrådsmødet den 10. september kl. 19.00 i Faxe sognehus,
Faxe. Materiale som var til rådighed, er udsendt til alle. Mit ”ref.” vedhæftes dagsorden.

5.

Provstiet har udsendt nye satser vedr. honorarer. Vedhæftes dagsorden

Claus / den 6 oktober 2020

