Menighedsrådsmøde kl. 19.00 den 18.feb. 2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Kurt Petersen
Øvrigt tilstede: Marianne Skjødt, Leslie Dixon, Tove Woller, Hans Petersen, Kurt Larsen.
Kaffe/brød v. Sonja Strøbæk
Dagsorden
1. Mødeprotokol Fra 22. jan. 2014
2. Præstegårdsudvalget
a. Licitation 31.jan. og
følgen deraf.

b. Foreløbig kontor til
MM

3. Aktivitetsudvalget
a. Møde i Lundforlund

Godkendt.
Mogens og Henny har været med til licitation. Der er indkommet
tilbud der alle er temmelig ens.
Der ligger byggereferat.
Byggeprocessen er påbegyndt.
Det er aftalt i byggeprocessen at der skal være varme og el i
provstikontoret. Om det er muligt at MM kan være der til at starte
med.
Henny spørger Torben Jul Andersen om det er en mulighed.
Der er den 27/2. Karen og Sonja deltager.
Mogens skal huske at få fat i bedemanden.

b. Onsdag 12. marts kl. TV journalist Steffen Jensen:
19,30 på GERLEV
”Den aktuelle situation i Mellemøsten, borgerkrigen i Syrien”
IDRÆTS HØJSKOLE ”HASHØJ
KIRKESOGNE.
4. Regnskabsfører/kasserer
a. Regnskabsrapport.
Årsregnskab 2013. Der kommer til at være et lille underskud, som
det ser ud nu.
Der skal muligvis søges om nogle flere midler i forhold til
præstegårdsbyggeriet, da der ikke er så mange frie midler som
beregnet.
b. Anne og Flemmings løn?

Det viser sig i regnskabet at Anne og Kurt er ansat på lige vilkår i
forhold til rådighedstillæget.
Det skal afklares hvordan der er nået frem til det årlige timetal, for
at finde ud af om der er lagt timer til afløsning mm.
Marianne og Henny undersøger nærmere.

c. Pc’ til Tove

Pc og printer er indkøbt. Der er bestilt bredbånd ”to go”. Marianne
gør det klar snarest.

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.

Intet.
Intet.

6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
a. Sørbymagle

b. Kirkerup

Kalkning er påbegyndt dd. og bliver færdig inden indsættelsen af
MM.
Der er kommet ekstra regning fra PS.
Carlson er i gang med understrygning. Der er råd og svamp i en
stolpe inde i tårnet. Mogens ser på det.
Der er kommet tilbagemelding vedr. ombygning af kirkeladen. Der
er nu givet tilladelse.
Nina og Mogens ser på brevet og finder ud af den videre process.

7. Orglet
a. Hvor langt er vi?

Orgelbygger har fået et forskud, men der kan ikke komme nogen
endelig besked om hvornår det kan leveres. Måske ultimo 2. kvartal.

b. Malerarbejde

Der kan ikke tages stilling til malerarbejde før der er et orgel i
udsigt.

a. Konfirmationer

Inge Louise fortsætter konfirmationsforberedelsen og de er
sammen om selv konfirmationshandlingen.

b. Ordination og

Ordination og indsættelse.
Alle er velkomne til ordinationen, men kun 6 kan deltage i det
efterfølgende traktement.
Det aftales at dem som gerne vil med af personale og
menighedsrådsmedlemmer, også 250kr til at spise for.
Mogens deltager ikke.
Kurt kører, og tager andre med.
Nina kører, og tager andre med.
Eva kører selv, da hun tager hjem direkte fra den kirkelige handling.
Der køres fra konfirmandhuset 16:15.
Marianne kommer direkte med toget til Roskilde.

8. MM og

Indsættelser

Det efterfølgende traktement foregår i konfirmandhuset.
Det formodes at der kommer omkring 100 deltagere.
Der serveres sandwich og fastelavnsboller, øl, sodavand, hvidvin,
kaffe og te.
Henny spørger Kirsten Andersen om hun har mulighed for at lave
sandwich.
Marianne, Nina og Henny laver fastelavnsboller.
Mogens sørger for drikkelse og engangsglas.
Karen tager fra Kirkerup og hjælper til i køkkenet, samt indkøber
servietter mm.
Der skal hentes service i præstegården. Det står i forrummet til
provstikontoret.
Der skal laves et opslag på hjemmesiden. Henny sender til ansvarlig.
Der skal laves opslag til UgeNyt. Nina kontakter John Hansen. Og
informerer Sjællandske.
Seddel til ophæng i Brugsen og kirkerne. Nina laver den.

Kirkerne pyntes. Nina laver til begge kirker til alter og stole, samt til
konfirmandhuset.
9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Folkekirkens
Mission

b. Kirkeblad

10. Eventuelt

Der er kommet et oplæg om at ligge en folder i kirkerne. Henny
laver folderen og får dem lagt i kirkerne.
Der anmodes ligeledes om at betale til dem. Marianne undersøger
om vi plejer at betale og om der er betalt.
Helge har lavet kirkeblad to gange nu. Hvordan takkes han for dette
arbejde.
Brugsen laver en kurv til ham. Henny arrangerer dette.
Tove ønsker en udgave af referaterne som kan være i
udhængsskabet. Der udfærdiges en seddel til udhængsskabene hvor
der står at referater fra menighedsrådsmøderne kan læses p
hjemmesiden.
Referatet skal desuden være tilgængeligt på hjemmesiden. Henny
sender fremover referatet til Peter Thomsen som så lægger det på
hjemmesiden.

11. Næste møde
a. 12.marts
forbudgetmøde kl.
19
b. 18. marts
menighedsmøde

Aflyses. Marianne udsender forbudget senest den 12/3 og så skal
der være taget stilling til tal og ændringer/ønsker til mødet den
18/3-14.
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