Menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 11. oktober 2017 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt til stede: Bent og Birthe Kristiansen, Birgit Nellemann, Kurt Larsen, Karen Andersen og
Marianne Skjødt.
Kaffe/brød v. Jonna Jensen.
1.
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden.
2.
Formanden.
Sager til behandling:
• Evaluering af årets aktiviteter.
(Jonna oplæg).

Godkendt

Onsdag den 13/12, kl 18:00 holder vi et møde med smørrebrød,
hvor vi får snakket igennem hvilke aktiviteter der har været i det
forgangne år, og hvad vi tænker i forhold til næste år.
Mogens sender oplag fra Jonna.
Laila er ordstyrer.

Efterretningssager:
• Opdatering af Skovbo data.

Det har været mere omfattende end først beregnet, så
det bliver dyrere end forventet.

Meddelelser:

•

Luciaindsamling.

Papirer sendt rundt til orientering hvis nogen har lyst til
at stå for nogen af indsamlingsideerne. Ingen
interesserede

•

Fyraftensmøde 16/11,
Glumsø: ”Diakoni i
landdistrikterne?”

Rundsendt for info.

•

2018 Kalender/
minihåndbog.

Indeholder love og regler i forhold til menighedsrådets
arbejde. Der indkøbes 10stk.

3.
Kirke- og kirkegårdsudvalget
• Status utæt tag sidebygning
graverboligen samt
efterisolering af tag rum.

Rep. kirkemur i Sørby

4.
a. Aktivitetsudvalget

Kristian KEK byg, leder efter en utæthed i taget. Når hullet findes
erstattes ødelagte tagplade og muligvis noget rygning.
Der er egentlig isolering nok på loftet, så der bliver ikke
efterisoleret.
Der er kommet et tilbud på at få lavet kirkemuren. Det samlede
tilbud lyder på 192,500kr inkl moms. Mogens taler videre med
provstikontoret om det.
Marianne viser lige hvordan der sættes en film over på

•

Tirsdagscafeen 31/10 kl. 10
Filmen ”Luther”.

•

Tirsdagscafeen 14/11 kl. 1012. Juleroserne.

•

Fredagsbøn og fredagsbar
17/11 kl. 17-19.

b. Frivilliggruppekoordinator.
• ”Arrangement ensomme”
17/10 kl. 10-12.
•

Status og drøftelse vedr.
frivillige.

projektoren.
Gert sørger for kaffe, Mogens hjælper til. Birgit laver boller og
hjælper til. Syltetøj, ost og smør.
Bodil kommer og fortæller historier og der bliver nogle fælles
sange.
Alt efter hvor mange deltagere der kommer bliver der hentet
noget spiseligt.
Der bliver lavet en hyggekrog for den rette stemning.
Næstved bryghus kommer og præsenterer deres Luther øl. Der
bliver ølsalg. Mogens tager lidt snacks med. Jonna, Mogens og
Thorben sørger for at der bliver stillet op.
Thorben bestiller smørrebrød, og sørger for indkøb af øl og vand.
Birgit hjælper med borddækning.
Asta og Kirsten klarer køkkenet.
Lone har en liste med indtil videre 12 frivillige og 8 af dem er
meget aktive.
Det er et rigtig godt udgangspunkt.
Der er dannet en gruppe til brodering af det nye tæppe i Kirkerup
kirke. De tager en tur til Kbh og ser på forskellige tæpper og de
rammer det skal laves på, samt finde ud af hvordan med
kunstner mm. Der er 63.000kr fra arven og 30.000kr til overs fra
antependium.

c. Medieudvalget
• Hjemmeside.

5.
Regnskabsfører/kasserer.
• Kvartalsrapport og
budgetopfølgning for resten
af 2017.

•

Revisions protokollater

Birgit er ansvarlig for hjemmesiden og har holdt møde med
Peter. Det forventes at siden bliver noget anderledes. Opbygning
mere lige som kirkebladet med de samme overskrifter. Der ud
over kan der tilføjes eks. regler og retningslinier for gravsteder,
begravelser mm.
Peter laver et udkast til Birgit.
Marianne og Birgit finder ud af hvilke praktiske oplysninger der
skal ligge på siden.
Der vil fortsat være link til Facebook.

Af 30/9-17, gennemgås, underskrives og sendes til provstiet.
Der er underskud på kirkegården gundet vikardækning. Dette er
væsentligt dyrere end budgeteret.
Det skal kraftigt overvejes hvordan vi kan spare nogle penge og
hvilke udgifter der kan skæres ned på.
Mogens og Marianne Skjøtt snakker med provstiet om en mulig
løsning.
Kasseeftersyn 23/12-16

Bemærkning til likvid beholdning.
- Menighedsrådet har for stor en likvid beholdning, denne vil ikke
blive dækket af indskydergarantien, så det anbefales at sætte
penge i en større bank.
-Bilag gennemgås før årsafslutningen, for momsafløftning. Dette
gøres altid.
-Vi har en opsparing på 21.000kr hvor der ikke er en plan for
hvornår midlerne skal anvendes. De opfordrer til drøftelse med
provstiet, om der burde ske en omfordeling il andre projekter
eller drift. Pengene er egnetlig beregnet til understrygning, men
de kan eventuelt ændres til brug på reparationer af kirkemur.
-Der er videreførte midler til ikke udført arbejde på 90.000kr hvor
der ikke er en tidsmæssig plan for anvendelsen. Der opfordres til
en drøftelse med provstiet.
Mogens og Marianne Skjøtt snakker med provstiet om dette.
-Der var ikke på daværende tidspunkt indbetale
forpagtningsmidler. Disse er indkommet og dokumentation er
indsendt.
Årsregnskab for 2016 af 19/9-17
-Resultat af drift 15.000k, budgeteret resultat af drift 0kr.
-Friemidler overforbrug 222.000kr.
-Forvaltningsrevisionen har bemærket at der er en stor opsparing
som ikke er dækket af indskydergarantien.
-Det bør overvejes om det er en fordel at benytte flere
momsfordelingsprocenter.
Bilagsmateriale er stikprøvevis fundet i orden.
Det bemærkes at driftrammen er overskredet. Der anføres
tidligere i rapporten at der er et overskud på 15.000kr. Hvilket er
det reelle overskud. Driftrammen er derfor ikke overskredet.
Menighedsrådet bør beskrive, hvorledes man forventer at
reetablere de frie midler.
Det fremgår ikke af referatet fra menighedsrådsmøde, at det er
det afleverede regnskab som er godkendt. Bundteksten på det
afleverede regnskab skal gengives i referatet.
Vi har ikke modtaget dokumentation for menighedsrådets
behandling af vores revisionsprotokol fra kasseeftersynet.
Dette er dd. gjort.
6.
Graverteamet.
• Grandækning på
kirkegårdene. (Nye
arbejdsmiljø regler).

Som følge at de nye regler skal der laves nogle arbejdsborde som
kan tilpasses i højden.
Der bliver sendt en skrivelse til de berørte personer.
Pia får hjælp til grandækning.

Der er ryddet omkring 11 nedlagte gravsteder i Sørby.
7.
Kirkeværgen.
• Rørovne i Kirkerup kirke
(Tilbud).
• Kalkning af kirkerne (Tilbud).
•

Renovering af lydanlæg i
kirkerne (Tilbud).

8.
Kirkelige aktiviteter.
• Peter Pedal Sørbymagle kirke
onsdag d. 25/10 kl. 17.00
• Halloween Sørbymagle Kirke
torsdag d. 2/11 kl. 17.00
• Allehelgen søndag d. 5/11 kl.
10.30 & kl. 19.00.
•

Kirkekaffe d. 15/10 i Kirkerup
kirke kl. 10.30

•

Reformationsgudstjeneste
Sørbymagle kirke søndag
12/11 kl. 10:30.

Kurt har snakket med elektrikker og mangler en tilbagemelding.
Der er kommet tilbud hjem til begge kirker. Det undersøges om vi
skal indhente flere tilbud.
Mogens kontakter Scan Tone, da der er god tilfredshed hos
brugere af deres system.

Jonna og Lone.

Gudstjeneste og efterfølgende hotdogs. Laila og Kurt står for
arrangementet.
10:30 i Kirkerup Hjælp med kaffe, Karen og Laila.
19:00 i Sørby Hjælp med kaffe, Mogens og Eva.

Jonna og Karen.

Efter gudstjenesten kaffe og lutherkage.
Gert sørger for kaffe. Lone og Jonna sørger for kage.
9.
Præsten.

Høstgudstjeneste i Kirkerup. Over 60 mennesker, dejligt med
mange mennesker i kirken.
Omkring 50 til høstgudstjeneste i præstegårdshaven.
Omkring 40 til Peter Pedal gudstjeneste.
Det er et godt konfirmandhold og de har lige haft besøg af en
bedemand og snakket om døden og den sorg og minder det
medfører.
Dåbsklude, der hækles eller strikkes små klude til dåbsbørnene,
med et kristent symbol. Denne klud bruges til at aftørre
dåbsbarnets hoved efter dåben. Det kunne være penge fra
menighedsplejen til indkøb af garn.
Det aftales at nørkledamerne laver nogen og der afprøves over et
år.

10.
a. Medarbejderrepræsentanten.

Ikke noget.
b. Kontaktpersonen.
Carina er fortsat sygemeldt 4-8uger. Sårene er endnu ikke
ophelet og derfor kan hun ikke have sikkerhedsfortøj på.
Carina ønsker efter raskmelding at deltage på et AMU kursus
"lederudviklingsforløb". Kurset er gratis og med lønrefusion.
Dette ønske imødekommes.
Skovbo Data har gennemgået Sørby Kirkegård og vil snarest
gennemgå Kirkerup kirkegård. Der er udfærdiget et brev til de
pårørende som bliver berørt i forhold til fakturering af
vedligeholdelse mm.
Der skal fremtidigt være en fra menighedsrådet (kirkeværgen)
som gennemgår kirkegårdene sammen med graverne årligt og
har overblik over forholdene.
Der kommer fremtidigt en omfattende ændring i forhold til
personfølsomme oplysninger.
Marianne ønsker efter valget at stoppe som kontaktperson, så
der skal vælges en anden.
Kurt stiller ikke op til genvalg som kirkeværge.
11.
Eventuelt.
• Konfirmandbilleder i
sognehuset. (Laila).

Intet nyt endnu. Birgit tager over i forhold til museumstjenesten
mm.

•

Status hjertestarter i Kirkerup.
(Thorben).

Laila tager denne op.

•

Julefrokost den 1/12- 2017.

Tages med på næste møde.

•

Charlotte Rørth

Et fantastisk foredrag med en gribende og levende fortælling om
hendes møde med Jesus.

12.
Næste møde.
•

Fastlæggelse af næste års
mødedage.

Onsdag den 22. november 2017 kl. 19:00. (Valg til enkeltposter).
Forslag til 2018: 10/1, 21/2, 14/3, 18/4, 16/5, 13/6, 15/8, 19/9,
10/10 og 21/11, alle dage onsdage kl. 19:00 i Sognehuset.

Menighedsrådsmøde d. 11/10-17
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

Underskrift

