Emne:
Dato:
Kl.:

Referat fra MR-møde
08-05-2018
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2018-05
PF
ESW

Deltagere: Klik
Afbud:
ingen

Dagsorden
1. Velkomst
2. Opgaver næste
gang
3. Godkendelse af
dagsorden
4. Godkendelse af
referat
5. Orientering fra
kirkeværge

6. Øvrig orientering

7. Ændring af liturgi

8. Spisning

Beslutning
Sang og en lille melding
Hvem sørger for sange, mad og en lille melding til næste
møde? Erik ordner mad fra Oasen
Der tilføjes punkt om godkendelse af kvartalsrapport (8B)
Der tilføjes punkt om indkøb af terrassemøbler (8C)
Der tilføjes punkt om ændring af liturgi (7)
Godkendt med enkelt ændring
•

Tilbud på kalkning i alt 85.500,- + moms.
(kirkegårdsmur, gavl i graverfaciliteter og pletkalkning
på længerne og på ny kirkegård). Vi indhenter et tilbud
mere.
• Tilbud på maling/rensning af ’det gule hus’, Terslev
Bygade 25, 8.500,- + moms. Arbejdet sættes i gang.
• Gennemgang af ’det gule hus’ af tømrer. 3 vinduer bør
behandles (udskiftning af glaslister + maling). Vi giver
tilladelse til at opføre brændeskur mod nabogrund.
Afstandsregler skal overholdes.
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
• Mindeplade er bestilt.
• Terslev Kirke på Google. Tilbud på kr. 1.995,- +
moms. Nej tak. Vi uploader i første omgang selv nogle
billeder.
Det udarbejdede liturgiforslag til indførelse af en
moderniseret litani sendes til biskoppen til godkendelse i en
forsøgsperiode.
Tak for mad!! til Peter og Gitte!
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9. Økonomi

10. DAP adgang
11. Internet i
sognegården
12. Udsatte punkter fra
sidste møde

13. Hjertestarter og
brandmateriel

14. Alarmer

15. Evaluering af
arrangementer
16. Kommende
arrangementer

17. Dato for syn
18. Sognegården
19. Hjemmeside

A)Vedtagelse af budget for 2019
• Budget for 2019 blev godkendt. Endelig formulering af
godkendelsen er sket 09-05-2018 kl 12:36
B) Godkendelse af kvartalsrapport
• godkendt
C) Indkøb af terassemøbler til sognegården.
• Der indkøbes 2 bord-og-bænke-sæt af mærket
SIESTA, til ca. kr. 24.000,Formanden arbejder på sagen.
MR-medlemmerne kan ikke få adgang til internettet. Hvad
gør vi?
• Bo har kontakt til TDC og Kirkeministeriets IT-kontor.
Til frivillige – Erik og Erhard udfærdiger et skilt.
• Erik har lavet et skilt, som godkendes med evt.
rettelser.
• Til p-pladser – Erhard undersøger, hvordan og med
hvilken ordlyd sådan et skilt kan opsættes. Opsætning
af skilte udsattes.
Hjertestarter:
• Vi undersøger mulighed for samarbejde omkring
hjertestarter med Brugsen.
Brandmateriel:
• Opsiges til marts 2019. Tilbud fra FALCK haves til
lavere pris.
Tilbud fra G4S/FALCK 2.100,- /md.
Tilbud fra VERISURE: 1.730,-/md.
Vi fortsætter indtil videre med VERISURE, og kræver en
gennemgang og finindstilling af systemet med en tekniker
uden beregning. Bo, Lars og Erhard skal være tilstede ved
gennemgangen.
Påskegudstjenesterne
Skærtorsdagsgudstjenesten blev godt modtaget. Langfredag
og Påskedag var der få gudstjenestegængere.
• Menighedsmøde: Den 19. juni kl. 17.
Formanden inviterer biskoppen.
• Organist: Forslag om foredrag med Iben Kroghsdal
eller Lisbeth Smedegaard Andersen om nye salmer
Syn af kirke, præstegård og kirkegårde: 12. juni kl. 16.00
Udsat til næste møde
Udsat til næste møde
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20. Facebook
21. Kirkebil
22. Gavekasse
23. Kommende datoer
24. Valg af suppleant til
regnskabskontorets
bestyrelse
25. Punkter til næste
møde

26. Eventuelt
27. Oplæsning af
referat
28. Afslutningssang

Udsat til næste møde
Udsat til næste møde
Udsat til næste møde
Udsat til næste møde
Peter er næstformand, men der skal vælges en suppleant.
Udsat til næste møde
Valg til menighedsrådet
Fremlæggelse af ny sæsonplan
Dagsorden til menighedsmøde den 19. juni kl. 17.00
Opfølgning på visionsdag
Høring om udvidelse af svineproduktion
Intet
Sket løbende

Underskrifter:
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