Menighedsrådsmøde kl. 19.00 den 21. oktober 2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede: Leslie Dixon, Marianne Skjødt, Hans Petersen
Kaffe/brød v. Eva Sonne
Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget
Maling af vinduer

Forpagtning.

Intet.
Det er ikke hensigtsmæssigt at male indvendigt på denne årstid, så
det må vente til næste år.
Isolering af graverboligen, i skunken og ellers ovenpå. Det vil koste
ca. 20000 kr. + inc.l moms og matrialer. Det arbejde sættes i gang.

Vi har forlænget forpagtninsaftalen med 1 år, da vi ikke har været
tidlig nok ude med at få den i udbud. Nina sørger for underskrifter
og sender den til godkendelse i Slagelse Provsti.

3. Aktivitetsudvalget
.
Bedemanden

Godt besøgt med ca. 50 fremmødte. En rigtig god aften.

Høstgudstjeneste i Kirkerup
d. 28 sept.

Ca 55 fremmødte både i Kirkerup Kirke og til efterfølgende pizza og
kringle hos Nina
Ca 13 fremmødte

Peter Pedal gudstjeneste d.

4. Regnskabsfører/kasserer
Kvartalsrapport pr. 19 -10- 2014

Taget til efterretning.

Endeligt budget 2015

Driftrammen er ændret fra 1.350.000 kr. til 1.380.400 kr.
Anlægsrammen er på 162.000 kr. efter at provstiet har reguleret.

Lønninger

Slagelse provsti har en højere aflønning af meninghedsråds
medlemmer (formand og kirkeværger). Marianne Skjødt
indarbejder nye lønninger.

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.
6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
a. Sørbymagle

Hvis der ikke er nogen der skal bruge orgel, vil Leslie gerne overtage
den. Det får hun lov til.

b. Kirkerup
Altertæppe?

7. Orglet
8. Kirkelige aktiviteter
Praktiske gøremål:
Allehelgensdag d. 2 nov.
- Kirkerup
- Sørbymagle

Kurt P. gjorde opmærksom på at vi skal ha opmålt kirkegården og
gravernes arbejde.
Mogens undersøger hvad der er under tæppet så vi kan finde hvad
vi kan gøre.
Må gerne bruges, og er stemt. Orgelkonsulenter er kontaktet og skal
endelig godkende det.

Halloween for børn 4. nov.

3 afdøde i Kirkerup og 13 afdøde i Sørbymage. Nina sørger for hvide
blomster, Karen sørger for kaffe og småkager i Kirkerup, og Bent F.
og Eva/Nina aftaler om Sørbymagle
30 tilmeldte. Eva sørger for kødsovs og pasta. Marianne M laver
noget salat
Hotdog. Marianne S. Kurt P. og Nina aftaler indkøb

Kirkekaffe: Kirkerup d. 9 nov.

Karen og Marianne M laver kaffe.

Sangaften d. 20 nov. kl.19 - 21

Henny

Alfons Åberg d. 25 nov.

Henny. Menu findes der ud af.
Ved alle arrangementer betaler voksne 10 kr. og børn gratis. Øl og
sodavand kst. 5 kr. Der serveres postevand og saftevand gratis.

Peter Plys d. 23 okt.

9. Datoer for møder i 2015.
13/1, 18/2, 19/3, 21/4, 20/5,
18/6
D. 26 feb er der aktiviteesmøde

Aktivitetsmøde hashøj sogne. Mødet skal foregå her. Præst

10. Præst
Efteruddannelse
Minikonfirmand
Konfirmandtræf
Kirkenyt
9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Medarbejdermøde
b. Marianne Jelved
c. Kirken i
landområdet
d. Lønninger
e. Provstesyn
f. Gudstjenester
g. Vejkirker

10. Eventuelt

Uge 4. Lars fra Lundforlund tager over i den uge og efterfølgende
weekend.
Bliver udbudt til foråret.
Konfirmand træf i Roskilde Domkirke d. 25 Feb. Marianne tager
afsted med konfirmanderne.
Kom venligst med input. Der skal huskes at der skal arrangeres
ældremøde

D 13 nov
D. 22 nov. På Hotel Comvel Sorø. Man sørger selv for tilmelding.
Vi skal lærerat koordinere med andre aktiviteter.
Er der snakket om
Kirkerup Kirke 22 april kl 11
Er læst op.
Vi siger nej tak. Der er åbnet i forvejen

12 fremmødte til 50 års konfirmandjubilæum i Kirkerup kirke. Skal vi
køre videre med det. Mogens er kontaktperson til fremtidige
arrangementer.

11. Personalesag
Lukket
12. Næste møde
26.nov

Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Afbud fra:
Øvrigt tilstede:
Henny Pedersen
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2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

