Menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 10.jan. 2018 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Kurt Larsen.
Øvrigt til stede: Marianne Skjøtt, Henny Pedersen, Karen Andersen, Carina Rasmussen.
Kaffe/brød: Eva Sonne.
Ordstyrer: Kurt Petersen.
1.
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden.
2.
Formanden.
Meddelelser:
• Ændring af valgform menighedsrådsvalg.

Godkendt

Der er lavet en ændring i forhold til valg til
menighedsrådet. Det er nu ikke længere
nødvendigt med et valg, men der kan opstilles
lister.

•

Erhvervsstyrelsen: Registrering af ”reelle
ejere” på Virk.dk pr. 1. dec. 2017.

Mogens orienterer om bortfald af registreringen
indtil videre.

•

Generalforsamling i Distriktsforeningen.

Onsdag den 28/2 kl. 18:00. Mogens og Laila tager
med.

•

Diverse skrivelser modtaget.

De rundsendes til orientering.

•

Kirken af levende sten. (Bog).

En lille bog til hvert medlem.

Sager til behandling:
• Vedtægtsændringer Kirkeværgen.
• Vedtægtsændringer Kontaktpersonen.

Efterretningssager:
• Valg af Kirkeværge.
• Valg af Bygningskyndig.
• Valg Kirke- & kirkegårdsudvalg.
• Kloakrotter i præstegården.
3.
Kirke- og kirkegårdsudvalget
• Rep. af kirkemur i Sørby/ Budget/ Faktura.
• Tilbud på øvrige etaper kirkemur.
• Stativ Helligkilden Kirkerup.

Vedtægtsændringer er sendt ud og godkendt.
Vedtægtsændringer er sendt ud og godkendt.
Thorben Pedersen er valgt.
Kurt Petersen er valgt.
Gert Hegn Olsen er valgt.
Kloak mand har været ude at se på sagen. Der er
udskiftet et par meter rør og monteret en
sandfangs brønd.

Tilbuddet kommer nok til at holde prisen.
Er endnu ikke kommet.
A-Z giver et tilbud på 5.500kr excl. moms for
opsætningen. Det vedtages at det opstartes.

•

Seminar om gamle kirker og materialer.

4.
a. Aktivitetsudvalget
• Opfølgning på evalueringsmødet.

1.marts. Fokus på kalk og mørtel. Mogens, Gert,
Thorben og Kurt deltager.

Jonna fortæller om de nye ændringer fra sidste
møde.

b. Frivilliggruppekoordinator.

•

Altertæppe Kirkerup.

•

Diakoniens Dag den 4. feb. 2018.

c. Medieudvalget
• Hjemmeside.
•

Kirkebladet.

5.
Regnskabsfører/kasserer.
• Kvartalsrapport.
•

Ansøgning 5% midler til dækning af
vikardækning i.f.b. med sygdom, uforudsete
udgifter til Skovbo Data og færdiggørelse af
1. etape kirkemur.

6.
Graverteamet.
• EDB i øvrigt herunder officepakken.
•

Borebiller i Sørby. (Status).

•

Arbejdsopgaver.

7.
Kirkeværgen.
• Rørovne i Kirkerup kirke (Status levering).
• Varme i sakristi/ elkedel (Kirkerup).

•

Renovering af lydanlæg i kirkerne (Status).

•

Gulv i graverhus.

•

Stormskade Sørby kirke.

Forslag vist og drøftet. Lone og Henny går videre
med det.
Der er for kort tid til at få arrangeret noget. Der
bliver en gudstjeneste og Marianne oplyser om
dagen.
Den nye hjemmeside er under udarbejdelse.
Det er stadig muligt at aflevere info til det nye
blad.

Gennemgås. Underskuddet kommer som ventet
på aflønning af vikar på kirkegården.
Mogens sørger for ansøgning.

Carina orienterer om computer situationen.
Der bliver ved med at komme en lille smule
smuld. Carina kontakter Rentokil for at få det
ordnet.
Eventuel justering af gravernes arbejdsopgaver.
Kirkegårdsudvalget ser på dette.

Der kommer ovne i uge 3/4.
Der er ikke strøm nok til at trække en elkedel i
vinterhalvåret når varmen også er tændt.
Carina finder ud af om det er muligt at tænde for
varmen i sakristiet.
Mogens kontakter Scantone igen.
Thorben har fået overdraget sagen. Der er ikke
nogen ny status. Rasmus Hansen spørges efter et
tilbud.
Der er vippet nogle tegl af kirketaget. Det er lavet
og regningen er ca. 10.000kr, hvilket er lavere

end selvrisikoen.
8.
Kirkelige aktiviteter.
• Peter Pedal Sørbymagle Kirke torsdag 11/1
kl. 17:00.
• Kirkekaffe Kirkerup Kirke søndag 14/1 kl.
10:30.
• Kirkekaffe i Kirkerup 11/2 kl. 10:30
9.
Præsten.
• Kirken på landet 1/3-18.
• 2.pinsedag i det fri.
•

23 tilmeldte. Birgit laver kødsovsen, Lone sørger
for resten.
Laila.
Thorben.
19/1. Provstiets præster låner sognehuset.
Møde i sognehuset.
Der er endnu ikke fastlagt et sted det skal
afholdes.

Kursus uge 4.
Sidste efteruddannelseskursus. Tjeneste dækkes
af Jesper.
Ferie i uge 7. Jesper dækker.
Konfirmandholdet har snakket om diakoni og der
tages en tur til Kirkens korshær varmestue og
snakker med dem.
Den 7.februar tager konfirmanderne til træf i
Roskilde.
Der er indtil nu 10 tilmeldte minikonfirmander.
Rigtig dejlige julegudstjenester, virkelig mange
mennesker i kirkerne.
Det er drøftet om tiderne skal rykkes til kl. 11:00,
kl.13:00 og kl.14:30. Dette vedtages. De endelige
tider er ikke fastlagt.

10.
a. Medarbejderrepræsentanten.
b. Kontaktpersonen.
• Medarbejdermøde 18. jan. 2018.
• Ferieplanlægning hovedferie.
• APV.
• MUS.
11.
Eventuelt.
• Kunst og kirker. (Status).

Ikke tilstede.

Mogens tager MUS for Pia, sammen med Carina.

En orientering fra Laila.
Sørby er stor nok til at have både billeder og
skulpturer fra to kunstnere.
Kirkerup skal også have billeder og skulpturer fra
to kunstnere.
Der skal senest den 9/2 sendes et overslag over
udgifter i forbindelse med udstillingerne. Varme,

el, mm. Laila indkalder Mogens og Marianne M
for at lave et udkast.
Udstillingerne er fra den 9/11-11/11.
Der skal være frivillige til at være i kirkerne.
12.
Næste møde.
• Onsdag den 21. feb. 2018.

Mødet den 14.marts flyttes til den 21/3.

Mødet slut: 21:40

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

Underskrift

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

