Referat for åbent menighedsrådsmøde kl. 19.00 tirsdag den 22. sep. 2020 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Eva Sonne,
Øvrige til stede: Karen Andersen, indkaldt som stedfortræder for Eva Sonne, Birgit Brogaard, Henrik Hansen
Ordstyrer: Jonna.
Kaffe/the: Marianne M.
PKT.
1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden.
Økonomi:
A: Kvartalsrapport

B: Revisionsprotokollat
regnskab 2019.

3.

Budgetsamråd onsdag,
den 26. august 2020 i
Provstiet.

Begrundelse

Kvartalsrapporten
fremlægges til
menighedsrådets
godkendelse. Bilag:
Kvartalsrapport.
Gennemgang af
revisionsprotokollat
regnskab 2019. Bilag:
Revisionsprotokollat.
Gennemgang af resultat.

Drøftelse

Beslutning
Ok – med tilføjelse: Pkt. 3:
godkendelse af budget
Godkendt.

Revisions protokollat gennemgået
og taget til efterretning.

Endeligt budget gennemgået og
godkendt med påtegning:
Sørbymagle-Kirkerup Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 28837313,
Budget 2021, Endelig budget afleveret
d. 22-09-2020 19:39

4.

Menighedsrådsvalg
2020.

Evaluering af forløb.

5.

Kortæppe i Kirkerup Kirke.

Status/ orientering.

Bedre til selve proceduren. Måske
prøvevalg. Bedre forarbejde /
gennemarbejdet
Der afholdes officiel indvielse i
kirken lørdag den 31. okt. 2020
mellem kl. 11.00 og kl. 12.00 med

6.

A: Ansøgning om 5%
midler til afskærmning af
affaldsplads i Kirkerup.

A:Bilag: Notat fra
kirkegårdsarkitekt Karin
Corfitzen.

Carina foreslår, at vi anker afgørelsen.

B: Facaderenoveringen af
præsteboligen
iværksættes. Der er
bevilliget 5% midler fra PU
til dækning af manglende
midler.
C: Der er tildelt kr. 90.000,i budget 2021 til opstart af
udskiftningen af hække på
Sørbymagle kirkegård.
Arbejdet vil foregå i.h.t.
beskrivelse fra
kirkegårdsarkitekt Karin
Corfitzen.
D: PU har bevilliget 5 %
midler til delvis dækning
af ekstraregning vedr.
renovering af ringmuren i
Sørby.

Asti og kransekage. Efterfølgende
arrangement med inviteret gæster i
Sognehuset. Aktivitetsudvalget
arrangerer. Mogens sender
invitationer ud og modtager
tilmeldinger samt køber Asti og
kransekage. Birgit Brogaard servere
Asti og kransekage i kirken.
A: Det nye Kirkegårdsudvalg må tage
denne sag op.

B: Det er aftalt med murerfirma, at
de kontakter Marianne Myssen efter
den 30. aug. for at aftale endelig
arbejdsperiode.

C: Der er kun af sat 45.000 kr. for nu.

D: Kun til orientering

7.

Kunst og Kirker.
6.-7.-8./11

8.

Kirke-/ sogneaktiviteter.

9.

10.

11.

12.

Vores kirkesangervikar har
foreslået at vi får nogle
nyere ind- og
udgangsbønner til brug
ved de anderledes
gudstjenester. Nogle hvor
sproget er mere nutidigt.
Aftengudstjeneste med
nadver/ Aftensang: Nyt
tiltag for at udfylde den
ekstra gudstjeneste, vi skal
have om måneden ift. at
morgengudstjenesten kl.
9.00 er sløjfet.
Drøftelse af brev fra VKST
Præstegårdskonsulent
vedr. forpagters pligt til
vedligehold af fællesvej.
Orientering/ meddelelser:
Præst.
Formand.
Kirkeværge.
Kontaktperson.
Medarbejderrepræsentant

Aftale for fredag aftens
arrangement. Vagtplan og
forplejning af kunstnerne.

Emnet tages med den 21/10 til
endelig drøftelse.
A: Tir. den 6. okt. kl. 19.00. Foredrag i
Sognehuset.

A: servering 1 glas vin. Max. 32
deltagere. Thorben, Jonna og
Mogens skænker ud.

B: Lørd. den 17. okt. kl. 12.00.
Bladuddelerfrokost i Sognehuset.

B: Marianne M., Lone, Bent og Birte
til borddækning, Mogens sørger for
smørrebrød, øl, vin og vand.
Menighedsrådet giver Marianne frit
valg til at bruge udgangsbønner
efter behov. Måske vi på sigt skal
søge om at ændre
indgangsbønnerne ved almindelige
gudstjeneste/højmesser.

Marianne Myssen
fremlægger forslag.

Måske kan vi tiltrække
nogle af dem, der synes at
den almindelige
søndagsgudstjeneste ligger
på et dårligt tidspunkt
søndag formiddag.

Marianne er fortrøstningsfuld og
fortsætter gerne med
aftensgudstjeneste som forsøg et års
tid.

Bilag: Se videresendte mails
fra VKST til MR.
medlemmer.

Mogens videresender materiale fra
Landboforeningen til Søren
Frederiksen m.fl. og sender
orientering til Provstiet.
Præst:
Konfirmandundervisningen er
kommet godt i gang. Brikjuice er det
nye saft. De har selv lækkerier med.
Force majeure: vi lånte kirken ud
p.g.a. Corona. (parret kom fra Tårnby

Graver.
Kirke-og kirkegårdsudvalg.
Aktivitetsudvalg.
Frivilliggruppekoordinator.
Medieudvalg.
Øvrige.

hvor der var lukket ned). Der er flere
vielser på vej, der tages forbehold for
Corona. Årets konfirmationer forløb
godt trods for de små hold. ”Gud det
er for børn”- kan vi forsvare at
fortsætte med Halloween og andre
gudstjenester?
Allehelgens gudstjeneste?

Vi må tage emnet op på næste
møde.

Marianne arbejder videre på en plan
B med musik og sang udefra.
Julegudstjeneste – der arbejdes videre Mogens kontakter Hallen sammen
på indholdet/opbygningen.
med Flemming og Marianne.
Formand:
Formanden orienterer om de nye
afstandsregler.
Michelle har sagt sin stilling op,
Formanden kontakter Bent Slagelse
Kirkegård vedr. pyntning af
kirkegårdene. Vi venter med at søge
en ny til foråret.
Orientering om lønforhandling med
Carina.
Kirkeværgen:
Orienterer om ny forpagtningsaftale.
Der tages kontakt til provstiet for
afregning af leje.
Medieudvalg:
Kirkebladet er på trapperne.
Birgit Medieudvalget undersøger om
Kirkebladet og referatet kan komme
ind på hjemmesiden.

13.
14.

Næste
menighedsrådsmøde.
Eventuelt.

Onsdag den 21. okt. 2020.
kl. 19.00

Mødet slut: kl. 21.07

Menighedsrådsmøde d 22. sep. 2020.

Mogens Nellemann Hansen

Laila Kristensen

Kurt Petersen

Thorben Pedersen

Eva Sonne

Connie Pedersen

Lone Adolph

Jonna Jensen

Underskrift

