Referat af menighedsrådsmødet tirsdag d. 15.02.22 kl. 16.00
i konfirmandstuen i Præstegården.

Tilstede: Lene, Per, Ebba, Ingrid, Anne-Mette, Hanne og Jess.
Fraværende: Trine og kirkeværge Lind.

Blad 354
Formandens init.

Dagsorden:
1.

Salme / sang foreslået Per.
Gør døren høj, gør porten vid.

2.

Godkendelse af referat.
Godkendt.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt, med en tilføjelse til pkt.14 Søndagsfrokost.

4.

Nyt fra formanden.
Info – der er valgt en valgbestyrelse ift. bispevalget.
Der afholdes informationsmøder ang. bispevalget, hvor kandidaterne vil præsenterer sig.
I vores område er det mandag d. 04.04.22 kl. 18.30 i Knapstruphallen.
• Evaluering – i.a.b.
• Gennemgang af post – gennemgået.

5.

Nyt fra kassereren.
• Månedsrapport – i.a.b.
• Kvartalsrapport – gennemgået.
• Regnskab 2021 – i.a.b.
• Regnskab 2022– i.a.b.
• Budget 2022 – i.a.b.

6.

Nyt fra kontaktpersonen.
MED møde d. 29.03.22. Ebba sender indkaldelse til mødet.

7.

Nyt fra kirkeværgen.
Orientering fra graver Jess, en del tegl er løsnet/faldet fra kirketårnet efter stormen Malik, mureren er bestilt.

8.

Nyt fra præsten.
2. pinsedag udendørs gudstjeneste på kirkegården/det store græsareal.
Konfirmanderne har søndagsundervisning d. 20.03.22 incl. Spisning. Marie og Hanne hjælper.

9.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Ny elev er startet på kirkegården.

10. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
I.a.b.

11. Nyt fra præstegårdsudvalget.
I.a.b.
12. Menighedshus.
Nyt retursvar fra miljøministeriet, til arkitekten, ang. de vilde orkideer
Økonomimøde m/provstiet d. 23.02.22. Ebba og Per fra byggeudvalget deltager.
13. De Ni Sogne.
Næste møde d. 15.03.22.
Kirkestafetten starter tirsdag d. 08.02.22 kl. 19.00 i Mørkøv kirke.
13.a Sognetur til Himmelske dage i Roskilde Kr. himmelfartsdag d. 26.05.22 – enigt MR om opbakning til turen.
14. Aktivitetsudvalg.
Næste møde d. 22.03.22.
14.a Forslag fra Hanne om søndagsfrokost i konfirmandstuen den 2. Søndag i måneden.
Som udgangspunkt vil Hanne gerne varetage denne aktivitet. MR blev enige om, at afprøve det første gang
Søndag d. 13.03.22 kl. 12.00. Tilmelding skal ske til Hanne, som efterfølgende vil bestille smørrebrød.
Der er egenbetaling for den enkelte. Ingrid laver opslag på kirkens FB.
15. Nyt fra Distriktsforeningen.
Generalforsamling mandag d. 28.02.22 kl. 19.00 i Stc. Nikolai menighedshus.
Distriktsmøde onsdag d. 09.03.22. i konfirmandstuen i Kundby.
16. Planlægning af kommende arrangementer.
• Strikkecafe torsdag d. 17.02.22 kl. 19.00 – holder vinterferie.
• Lørdagssang d.26.02.22 kl. 14.00 – Marie/Anne-Mette. Ingrid laver opslag på FB.
• Fastelavnsgudstjeneste m/kirkekaffe d. 27.02.22 kl.10.30 – Ingrid.

