Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d. 17/11-2015 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede: Marianne Skjødt.
Kaffe/brød v. Bent
Dagsorden
1. Mødeprotokol

2. Præstegårdsudvalget
Mosemøde

3. Aktivitetsudvalget
4. Regnskabsfører/kasserer

Kvartalsrapport

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.

Godkendt.
Vi skal være bedre til at udspecificere punkterne på dagsordenen så
det er lettere at tage stilling til dem.
Brev sendt til provstiudvalget ang. salg af mosen. De har godkendt
frasalg af mosestykket. Der skal være offentligt udbud.
Præstegårdsudvalget har besluttet at tilbyde ny forlænget kontrakt
til forpagter. Nina kontakter Morten og oplyser om mulighederne
for køb og risikoen for at han ikke får mulighed for at købe det.
Forpagtning med Bent Søgaard er ikke helt klar endnu. Nina sørger
for at det bliver klargjort.
Intet.
Gravstedsregningerne skal sendes pr. 1/10-16 og der skal på de
girokort som kommer med dette års regninger tilføjes dette.
Til februarmødet skal det besluttes hvilke bemærkninger der skal
sendes til provstiet ifht. underskuddet. Provstiets beretning om
vores regnskab er taget til efterretning.
Der er fortsat underskud for året.
Der er ingen tilstede. Menighedsrådet vil påskønne at graverne
deltager. Det er muligt at kræve at de kommer, det skal bare varsles
en måned i forvejen.
Det gælder ligeledes de andre ansatte.
Til gravstedsbetalingerne skal der fremover være den samme
betalingsfrist.

6. Valg til menighedsråd
A: Formand
B: Næstformand
C:Den valgte kasserer
D: Sekretær
E: Kontaktperson

Kurt/Stig hjælper fortsat Lesley med granpålægning i Sørby.
Hjælpen fortsætter denne uge ud.
Et-årige valg og stående udvalg.
Henny genvalgt.
Karen genvalgt.
Bent modtager genvalg.
Eva genvalgt med Sonja på sidelinjen.
Henny er for Uffe og Kurt Kulsoe, Flemming og Anne.
Kirkeværgerne er for de respektive gravere.

F: Kirkeværge
G Bemyndiget underskriver
H: Bygningskyndig
7. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge
a. Sørbymagle:

Marianne undersøger om det er en mulighed at præsten fremover
er med til MUS samtalerne med graverne, da de har en stor
kontaktflade med præsten som kirkeværgen ikke har kendskab til.
Nina og Kurt er genvalgt.
Altid formand og Nina er genvalgt.
Mogens.

Der er indkøbt ny PC til graver. Den er oppe at køre.
Lyscensor ved p-pladsen er delvis i udu. Der kommer en fra grøn el
og ser på den. Det er muligvis glasset på den som er blevet mat.
Den skal muligvis også flyttes så der kommer bedre dækning på ppladsen.
Halloween. Der kom 52 deltagere. Der kom en del flere end tilmeldt
og det var et godt arrangement.

b. Kirkerup
- Radiatorer i
Kirkerup

Der var en del rør som ikke virker og ikke kan laves. Det vides ikke
om de alle kan holde til sandblæsning og ned og opsætning.
Det er så småt afprøvet med infrarød varme, men det opvarmer
omgivelserne og ikke luften. Det vides ikke om kirken er et egnet
rum til infrarød. Det er ikke undersøgt endnu. Nina vil prøve at finde
ud af noget info om det.

- Kirkeladen

Mogens har ikke fået svar fra arkitekt Torben Roepstoff, i forhold til
kirkeladens ombygning. Mogens skriver til ham igen.

-Kirkemuren

Sunekær har været ude at se på muren sammen med Nina. Der er
rigtig mange steder på muren hvor der ikke er noget indvendigt fyld.
Billederne skal sendes til provstiet for at de kan tage stilling til
murens tilstand.
Muren er lige nødtørftigt repareret.

8. Kirkelige aktiviteter
Peter Pedal torsdag d. 26/11

Henny laver kødsovs og Sonja laver pasta og grøntsager. Kurt
hjælper til.

Fredslysgudstjeneste d. 29/11
kl. 14.00

Kirsten og Henny bager æbleskiver. Mogens og Kurt hjælper til. Kurt
sørger for gløgg.

Seniorcafé torsdag d. 3/12

Henny hjælper til. Kaffe og kage.

Livets Sange tirsdag d. 8/12

Kaffe og småkager i våbenhuset. Bent og Nina, måske Mogens.

Dagplejen fredag d. 11/12

Æbleskiver og saft. Karen hjælper til.

Nytårsdag fredag d. 1/1-16
( Kirkerup )
10. Præst

Kurt drikkelse og glas, Mogens sørger for kransekagen.
Undervisning på skolen har været en fornøjelse.

Der er kommet forslag om konfirmandhuset kan bruges til
strikkecafe. Der er umiddelbar tilslutning til dette.
Marianne spørger efter et oplæg.
Det nye kirkeblad er undervejs og kan omdeles mellem jul og nytår.

9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Referater fra
medarbejdermøde.

Sendt til kasserer, restferie er bestemt, undtagen for kirkesanger i
Kirkerup.
Julens gudstjenester er planlagt i f. t. kirkebetjeningen.
Gennemgang af årets gudstjenester og timeantal i forhold til de
forskellige faggrupper i kirken.
Tilfredshed med arbejdsfordelingen kirkebetjeningen i mellem.
Referat fra medarbejdermødet sendt til kirkeværger og
medarbejdere.
Referat fra mødet m. graveren i Sørbymagle.
Julefrokost 4/12 kl. 13.00: Ris á la mande & Portvin: Kurt
Sild, rugbrød: Sonja
Henter og bestiller smørrebrød: Marianne S.
Borddækning: Henny
Sidste tilmelding d. 1/12 til Henny

10. Eventuelt
11. Næste møde
Onsdag d. 20/1-16

Menighedsrådsmøde d. 17. november 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

