Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d.25. maj 2016i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Eva Sonne
Øvrigt tilstede: Marianne Skjødt, Birte Christiansen
Kaffe/brød v. Nina
Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget
Terrassedør i præstegård,
DONG tilskud?

Graverbolig

Gelænder på terrassen i
præstegården

3. Aktivitetsudvalget Studietur
25 juni til Vissenbjerg.

Livets sange d. 26 maj
4. Regnskabsfører/kasserer
Budget.
Søge om at hæve driftramme i
forbindelse med
vedligeholdelse af
kirkegårdsmure
Kvartalsrapport
5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.
6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Skal vi ændre regulativer for
flagning / ringning?

Har haft kontakt med KEK-byg. Vedr. terrassedør. Vi hører
nærmere fra Kristian.
Vi har fået 3.500 kr fra DONG vedr. naturgas i præstegården.
Gl. olietank er proppet, og orientering er sendt til Slagelse
Kommune og det er modtaget.
Fyret er ved at stå til en udskiftning indenfor kort tid, det min. 20
år. Det må sættes på budgettet til et nyt fyr til 2017.
Oliefyrseftersyn er foregået i graverboligen.

12.750 kr. + moms fra Palle Maler

En spændende kirkegård vi skal se, jernbane museum i Odense,
samt spisning i Nyborg. Tilmelding senest d. 19 juni.
Plakater er hængt op, og det er sat i avisen.
Budget 2017 er godkendt og afleveret d. 25 maj 2016 20.49

Vi er hårdt presset på økonomien, pga af sygdom hos organist og
graver ved Sørbymagle Kirke.
Graver stadig sygemeldt.
Tove er på Kursus i denne uge, og har intet.

Vi fortsætter som vi plejer med ringning.
Når der er højmesse, skal der flages ved i kirken.

a. Sørbymagle:
Stole?

Ref. fra kirkegårdssyn
b. Kirkerup
Ref. fra kirkegårdssyn

De nye Wegner stole kommer i uge 24.
Reparations kalkning foregår i denne uge.
Det er udfyldt digitalt.

Det er udfyldt digitalt.
Vedr. varme i kirken, bliver der undersøgt nogle muligheder.
Der bliver reparationskalket i denne uge.
Der skal betales tilslutningsafgift til kloaknettet i dette år. Kender
ikke beløbet.
Der skal tilsluttes inden for det næste år.

Hvilke ønsker, ideer
har vi omkring
kirkegården (C.
Skibssted)

Kirkemur
Kirkelågen

Der bliver repareret snarest.
Gimlinge Smedie kommer og laver den.

Kirkeladen

Mureren er færdig, tømmeren er i gang og elektrikeren skal snart
i gang.

7. Kirkelige aktiviteter
Seniorcafé tirsdag d.31/5
Madgudstjeneste onsdag d.
8/6
Konfirmandindskrivning
torsdag d. 16/6 kl 19.00
8.

Kl. 14.00 Henny sørger for kaffe og kage.
Henny og Bent sørger
Nina og Karen bager en kage hver.

Menighedsrådsvalg 2016
Pjece ’’ Menighedsrådet på
jeres måde.’’

e

Gør Jer nogle tanker, tag billeder hvis I ser noget spændende.
Snak med den yngre generation om hvad de tænker en kirkegård
skal se ud i fremtiden.
Mød gerne op d. 9 juni kl. 13,30 og vi får en snak

Vi tager en snak i juni måned om vi skal i gang med en større
indsats for at få nye medlemmer i rådet til næste periode.

Snak om fremtiden. – Hvad
gør vi?
Antal medlemmer i rådet.
9. Præst
Gennemgang af Årshjul

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

Marianne gennemgik det, så vi fik en god snak om aktiviteterne.

10. Eventuelt
11. Næste møde

21 juni kl. 18,30 starter med en tur i vores skov.

Menighedsrådsmøde d.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede:
Henny Pedersen

Bent Fischer

Kurt Petersen

Sonja Strøbæk

Karen Andersen

Nina Pedersen

Mogens Nellemann Hansen

Eva Sonne

kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

