Referat for menighedsrådsmøde kl. 19.00 torsdag den 28. maj 2020 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Mødet er åbent med begrænset adgang (max. 16 personer).
Afbud fra:
Øvrige til stede: Marianne Skjødt, Carina Rasmussen, Kurt Larsen, Birgit Brogaard, Karen Andersen og Henny Petersen.
Kaffe/brød: Mogens Nellemann.
Ordstyrer: Kurt Petersen.
PKT.
1.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden.

2.

Økonomi:
A: Kvartalsrapport.

B: Budget 2021.
3.
4.

Genåbning af Kirkerne og
Sognehuset m.v.
Årshjul 2020.

5.

Personalepolitik.

Begrundelse

Drøftelse

Beslutning
Godkendt.

A:Kvartalsrapporten
fremlægges til
menighedsrådets
godkendelse.
Bilag: kvartalsrapport.
B:Bilag med budgetønsker.
Gældende vejledninger og
retningslinjer.
Forslag til årshjul drøftes og
besluttes. Er det væsentlige
med?
Bilag: Årshjul forslag.
Skal vi have en
personalepolitik på skrift og
hvordan kommer vi i gang?

Marianne og Mogens tager et møde
til nærmere gennemgang af
budgettet. Næste møde skal vi
gennemgå budgettet. Budgettet skal
udleveres den 15/6.
B: Mogens har lavet et oplæg som er
sendt ud som bilag.
Retningslinjer følges i det omfang de
dukker op.

B:Bilag med budgetønsker afleveres
til provstiet sammen med budget.

Det udsendte bilag er godkendt

Emnet tages op igen efter
menighedsrådsvalg. Et mindre
udvalg udvælges til den tid.

Bilag: Personalepolitik 2017.
6.

Kortæppe i Kirkerup Kirke.

Status.

7.

Kirke-/ sogneaktiviteter.

A: Gudstjeneste 2. Pinse dag
mandag den 1. juni kl. 10.30
i Sørbymagle.

A: Ingen servering

B: Orienterings- og
menighedsmøde vedr. MR.
valget tirsdag den 9. juni kl.
19.00 i Sørbymagle.

B; Den 9. kan alle inviteres. MR.
medlemmerne sørger for opfordre
mulige kandidater til at møde op.

C: Sommersang tirsdag den
16. juni kl. 19.00 i Kirkerup.

C: Birgit finder på noget sødt, Jonna
laver kaffe mm.

8.

Orientering/ meddelelser:
Præst.
Formand.
Kirkeværge.
Kontaktperson.
Medarbejderrepræsentant
Graver.
Kirke-og kirkegårdsudvalg.
Aktivitetsudvalg.
Frivilliggruppekoordinator.
Medieudvalg.
Øvrige.

Tæppet er afleveret til Kunst og Kirker
til færdiggørelse. 17 har syet på det,
3000 timer er brugt. Det forventes at
være klart til august. Forhåbentlig til
konfirmationstid.

Præsten: 27 kom og hentede
palmeblade og påskeæg. St. Bededag
var der bønner på kirkegården. 4. maj
var der lys. Bisættelse og begravelse
har der stadig været. 2 Bryllupper er
blevet flyttet til 2021. 14 til
børnegudstjeneste. Slotsbjergby
Levehjem får besøg tirsdag den 2. til
udendørs service. Den 3. er der
medvandring. 7. er der den allerførste
dåb efter nedlukning. Der kommer
onsdagshold for nye konfirmander.

Formanden: Fra formandsmøde i
provstiet: Svar fra provstispørgeskema
blev gennemgået. Menighedsrådets
evt. udgift til PR, HJ. side og
annoncering oplyses til provstiet
sammen med budgettet. Provstiet
nedsætter et festudvalg til at
arrangere fest for de nyvalgte
medlemmer i provstiets
menighedsråd. (2 præster, 2
medarbejdere og 2 MR. medlemmer).
Valgavisen er udkommet i denne uge.
Stiftsdagen er flyttet til 13/9.

Der er ingen fra vores pastorat, som
ønsker at indgå i arbejdsgruppen.
Menighedsrådet besluttede at
foreslå provstiet bør gøre mere for
at ”klæde” de nyvalgte medlemmer
på til opgaverne. Jonna skriver et
forslag, som sendes til provstiet.

Kirkeværgen: Fremlagde forslag til
Det blev besluttet, at Bent Søgaard
fortsættelse af forpagtningsaftale med forpagter jorden i en ny 5 års
Bent Søgaard.
periode.
Kirkeværgen taler med brugerne af
vejen ved præstegårdsjorden, som
bruges af 2 lodsejere og
forpagteren. Det er anført i
forpagtningsaftalen, at forpagteren
har vejret og vedligeholdelsespligt.
Kirke-og kirkegårdsudvalg: der er
kommet en ekstra regning på muren.

MR Formanden forsøger at finde
ekstra midler til at betale regningen.

Aktivitetsudvalg: Turen til Gavnø er
aflyst. Ikke ny tur endnu. Koncerten
med Viskinde bliver flyttet til en ny
dato, når forsamlingsforbuddet bliver
hævet.

Studietur er lørdag den 20/6, vi skal
se Møns Klint fra Søsiden. Fanefjord
Kirke rundvisning. Spisning på Hotel
Kirstine. For personale, lønnet vikar
og menighedsråd med påhæng.

Medieudvalget: det meste er kommet
på nettet fra bladet. Og Sjælesorg på
nettet er på vej.
9.

Menighedsrådsvalg
2020.

10.

Næste
menighedsrådsmøde.

11.

Eventuelt.

Mødet slut: kl. 21.35.

Hvordan skal vi sælge
budskabet?
Bilag: Oplæg til debat.
Bilag:
Rekrutteringshåndbog.
Tirsdag den 9. juni Kl. 19.00.

Vi vælger nogle lørdage i september
hvor vi står ved Brugsen og
indoktrinere folk.

I.a.b.

Menighedsrådsmøde d. 28. maj 2020.
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