Menighedsrådsmøde kl. 18.30 d. 18/6 ved præsteskoven og derefter i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Bent Fischer
Øvrigt tilstede: Marianne Skjøtt, Birthe Kristiansen, Bent Kristiansen
Kaffe/brød v. Nina
Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget
Vinduer i præstegården er
malet.

Referat godkendt.

Indvendige vinduer i præsteboligen er malet. Der mangler stadig
provstikontoret. Marianne tager kontakt til en tæpperenser så
tæppet også kan blive renset.

SEAS

Der har tidligere været en fast pris på el, til kirkegården. Ny pris er
godkendt. Fakturaens adresse ændres til præstegården.

Forpagtning af jorden

Forpagtningen er opslået, ansøgningsfrist 30/6-15. Der skal bruges
konsulentbistand (Arne Svendsen) til udformning af kontrakten for
at sikre at alle de nye regler bliver inkluderet i
forpagtningskontrakten.
Præstegårdsudvalget mødes hos Nina den 2/7 kl. 16.00, og
gennemgår de indkomne bud.
Det drøftes om mosen skal sælges fra, da den ikke nødvendigvis vil
kunne forpagtes af en anden senere.

3. Turudvalget
Evaluering af udflugt

Det var en hyggelig og rar tur. Det er synd at bussen var så stor da
der mangler samling på troppen i en stor bus. Der er dog ikke plads
til madvarer i en 20personers bus, så den store bus er nødvendig.

4. Regnskabsfører/kasserer
Regnskab gennemgået. Der er ikke nogen store afvigelser fra
budgettet.
5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.

Intet nyt.

6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge
a. Sørbymagle:
- Låger, kirkebænke,

Kurt har forsøgt at få fat i maler og arkitekt dog uden held.

Kirkegårdsmuren
b. Kirkerup
- Kirkeladen,

Er kalket indvendig og udvendig.

Mogens: Provstiet skal søges om penge til ombygning af kirkeladen.
Der er ikke lisitationsmateriale og derfor skal provstiet spørges til
råds i forhold til hvor meget materiale der skal med ansøgningen.
Nina og Mogens sørger for dette.

tag på nordsiden af
tårnet

Duerne er væk, og tårnet ser pænt ud.

- Bredbånd og
computer

Nina: Modem kan ikke fungere så der skal graves bredbånd ned.
Nina tager computeren til Benny Smith, så den kan blive klargjort.

Teleudstyr i kirken

Teleslyngen og mikrofonen fungerer ikke optimalt, der er kommet
ny mikrofon. Lyttestavene er udgået og kan ikke repareres.

7. Kirkelige aktiviteter
- Evaluering af Boeslunde

Det var udmærket, kun vejret svigtede.

- Konfirmandforældremøde
torsdag d.25/6 kl. 19.00

Marianne og Nina hjælper til med kaffe, saft og boller og kage.

- Kirkekaffe søndag d. 9/8

I Kirkerup. Karen hjælper til.

- Grillgudstjeneste torsdag d.
13/8

Lille kort gudstjeneste kl.18:00. Der er efterfølgende pølser og brød
på grillen. Mogens har telt til overdækning af grill hvis det regner og
er grillmester. Sonja laver salat.
Planlagt til uden for primært på tæpper.

- Bladuddelerfrokost søndag d.
16/8

Smørrebrød, Henny og Kurt hjælper til.

Seniorudflugt tirsdag d. 18/8
8. Præst
Udlån af Arons Mark

El i præstegården

8. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Kirkefolder
b. Seas Kirkerup
c. Årshjul
d. Medarbejder(evt.
på lukket møde)

Henny hjælper til.
Der er forespurgt til udlån i forbindelse med en konfirmation. Der
gives tilladelse til dette.
El-regninger i præstegården. Der er muligvis noget kludder i det.
Marianne og Marianne sætter sig sammen og finder ud af hvad der
sker.
Det skal så drøftes hvor meget refusion hun kan få på regningerne.
Provsten skal godkende det og det kan maksimalt være 15%.

Begge foldere er lige ved at være klar.
Se pkt.2
Det giver et godt overblik over de kirkelige handlinger fordelt på
året.

9. Eventuelt

10. Næste møde

Mogens: Arkitekt har lige været til 1års gennemgang sammen med
Marianne. Der er problemer med lyset i køkkenet, det blinker og går
ud. Det bliver der set på.
20/8-15

Menighedsrådsmøde d. 18. juni 2015 kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede:
Henny Pedersen

Bent Fischer

Kurt Petersen

Sonja Strøbæk

Karen Andersen

Nina Pedersen

Mogens Nellemann Hansen

Eva Sonne

