
Referat	  af	  ordinært	  menighedsrådsmøde	  onsdag	  den	  3.	  April	  2019	  
	  
Fraværende	  med	  afbud:	  Janne	  H.	  Simonsen,	  
Deltagere:	  Irene,	  Lena,	  Inger,	  Uffe,	  Anne-‐Marie,	  Søren	  og	  Asger	  	  
	  
Lena	  fik	  i	  lørdags	  Palladius	  prisen	  til	  Stiftsdagen	  i	  Roskilde!	  Stort	  TIL	  LYKKE!	  
	  
1)	  
Referat	  fra	  seneste	  møde	  og	  dagsorden	  for	  indeværende	  møde	  godkendt	  
	  
2)	  Post	  siden	  sidst	  
Bladet	  fra	  Sømandskirken	  er	  godt.	  
Lysalter???	  Søren	  
Stiftsdag:	  Fantastisk.	  Gode	  oplægsholdere.	  Det	  hele	  var	  godt!	  Stor	  tilfredshed	  fra	  de	  
deltagende.	  
	  
3)	  Økonomi	  ved	  kasserer	  
Input	  til	  budget	  til	  næste	  gang.	  Budget	  afleveres	  i	  juni.	  Tænk	  i	  lange	  baner	  –	  langstrakt.	  
Sæt	  penge	  af	  til	  diakoni	  –	  jf.	  Lenas	  møde.	  Er	  det	  allerede	  i	  budgettet?	  
Kvartalsrapport:	  skal	  godkendes	  inden	  fristen	  udløber.	  
Sogneudflugten:	  skal	  der	  momses?	  Pris:	  ca.	  30.000	  pr.	  menighedsråd.	  Brugerbetaling	  har	  
været	  130,00	  pr.	  næse.	  AM	  snakker	  med	  Bent	  om	  mulige	  afregningsmåder.	  
	  
4)	  Personale	  ved	  kontaktperson	  
Gitte	  Paxevanos,	  vikar	  indtil	  videre.	  Ny	  stilling	  opslås	  pr.	  1.	  August	  –	  20	  timer	  om	  ugen.	  
Churchdesk:	  tirsdag	  den	  9.	  april	  afholdes	  der	  internet	  møde	  om	  hjemmeside.	  Gitte	  har	  været	  
på	  kursus.	  ”Gammel”	  hjemmeside	  udfases	  snart.	  
Mia	  og	  Gitte	  opdaterer	  FB	  +	  hjemmeside.	  
Menighedsrådet	  får	  brugerinformation	  om	  Churchdesk	  når	  det	  er	  klart.	  
	  
5)	  Arrangementer	  
10.	  april:	  udelukkende	  koncert	  
Skærtorsdag:	  eventuelt	  et	  par	  hænder	  i	  køkkenet	  skulle	  være	  det	  hele.	  
Langfredag:	  tilmelding	  til	  buskørsel.	  Kl.	  10	  bus	  fra	  Kværkeby.	  Orientering	  via	  dagspressen.	  
	  
6)	  Kirke,	  kirkegård	  og	  præstegård	  
Kirken.	  Tagsten	  er	  faldet	  af.	  Arne	  undersøger	  nærmere.	  	  
Kirkegården:	  Stor	  korrespondance	  vedr.	  gravsted.	  Søren	  mener	  det	  nu	  er	  OK.	  
Ikke	  plads	  i	  den	  gamle	  urnefællesgrav.	  Det	  skal	  klargøres	  hvad	  der	  er	  plads	  til	  og	  hvor.	  Arne	  
foreslår	  projekt	  til	  den	  nye	  urnefællesgrav	  (skulptur,	  træ	  eller	  lignende).	  Vigtigt	  at	  Arne	  får	  
besked.	  Alle	  planer	  gennemgåes	  med	  ham.	  Vi	  kan	  søge	  om	  penge	  til	  forskønnelse.	  
Udvalget	  kigger	  sagen	  igennem,	  finder	  gamle	  beslutninger	  frem	  og	  snakker	  med	  Arne.	  
Præstegårdsudvalget:	  forslag	  vedr.	  gårdsplads/have.	  AM	  fremlagde	  planen	  som	  skal	  
gennemgås	  på	  fællesmøde	  med	  Kværkeby	  den	  11.	  april.	  Diskussionen	  bølgede	  livligt	  frem	  og	  
tilbage.	  



Arkitekt	  Michael	  Madsen	  (konsulent	  for	  stiftet):	  Har	  for	  rapport	  fremsendt	  regning	  på	  10.000	  
kr.	  	  Er	  indstillet	  til	  betaling.	  Udvalget	  fortsætter	  med	  behandling.	  AM:	  rapporterne	  dels	  fra	  
arkitekt	  dels	  fra	  Radonhuset	  skal	  med	  til	  provstesyn	  eller	  præstegårds	  syn.	  
Forpagtningsaftale	  er	  ved	  at	  blive	  fornyet.	  
	  
	  
7)	  Tanker	  
Klyngesamarbejde.	  Ingen	  møder	  siden	  sidst.	  
Lena	  orienterede	  om	  diakonimøde	  i	  Hundige	  Kirke.	  2	  præster	  samt	  diakonifrivillige.	  5	  
deltagere	  fik	  et	  godt	  møde.	  Hundige	  er	  et	  meget	  aktivt	  sogn	  med	  rigtig	  mange	  aktiviteter.	  
Hvordan	  får	  man	  frivillige	  med?	  -‐	  var	  et	  af	  emnerne.	  
Lenas	  ide:	  invitere	  omsorgsdame	  ud	  for	  at	  orientere	  f.eks.	  nørkleklubben	  om	  de	  muligheder	  
der	  findes	  for	  at	  få	  hjælp.	  Prikke	  folk	  på	  skulderen	  og	  spørge	  om	  de	  vil	  være	  med.	  Telefonliste,	  
gåklub	  	  blomsterdyrkning	  ,	  konfirmandmesse	  m.m.	  var	  nogle	  af	  ideerne	  der	  blev	  lagt	  frem.	  
AM	  foreslår	  afslutningsgudstjeneste	  i	  forbindelse	  med	  de	  forskellige	  grupper.	  
Lena	  blev	  meget	  inspireret	  af	  mødet	  og	  syntes	  det	  var	  godt.	  
Nyt	  møde	  29.	  Okt.	  I	  Sct.	  Bents.	  
	  
Grønt	  alterbord:	  Noget	  bør	  ske:	  anvend	  naturlige	  elementer	  og	  ikke	  så	  mange	  store	  roser	  som	  
er	  fløjet	  ind	  fra	  hele	  verden.	  Skulle	  kunne	  ske	  i	  år.	  Lena	  sammen	  med	  Arne	  står	  for	  
kirkegårdens	  blomsterbed.	  Måske	  kan	  vi	  få	  flere	  med?	  
	  
Anne-‐Marie:	  filmstudiekreds.	  Udsprang	  fra	  snak	  	  med	  Lars	  Andersen	  om	  Shakespeare.	  
Johannes	  Sløks	  noter	  kan	  bruges	  som	  udgangspunkt.	  Skyld	  og	  skam	  kunne	  også	  være	  et	  tema.	  
–	  foreslået	  af	  Lena.	  Forskellige	  filmtitler	  nævnt	  på	  Højskolen.	  Måske	  i	  alt	  3	  film.	  
	  
	  
8)	  Kommende	  møder	  
Fællesmøde	  med	  Kværkeby	  torsdag	  den	  11.	  April	  kl.	  19.30.	  Kværkeby	  fremsender	  dagsorden.	  
Spisning	  med	  tilmelding	  kl.	  18.30	  
	  
Anne-‐Marie	  foreslår	  4	  årlige	  ordinære	  menighedsrådsmøder	  med	  mulighed	  for	  at	  indkalde	  til	  
ekstramøder.	  Gerne	  eftermiddagsmøder.	  Vi	  forsøger	  det	  fra	  og	  med	  efteråret.	  Asger	  mente	  at	  
det	  kunne	  blive	  meget	  koncentreret	  men	  samtidigt	  være	  en	  hjælp	  til	  at	  effektivisere	  arbejdet	  i	  
rådet.	  Skal	  planlægges	  i	  forhold	  til	  budget/regnskabs/kvartalsrapportaflægninger	  
Hertil	  kommer	  2	  årlige	  fællesmøder	  med	  Kværkeby.	  
Næste	  ordinære	  MR	  møde	  er	  tirsdag	  den	  28.	  maj	  kl.	  19.	  Budget	  lægges.	  Søren	  sørger	  for	  kage.	  
Menighedsmøde:	  	  i	  forbindelse	  med	  høstgudstjeneste	  den	  15.	  September.	  Med	  suppe	  og	  brød.	  
	  
9)	  Eventuelt	  
Inger	  foreslår	  i	  forbindelse	  med	  møderne	  at	  vi	  holder	  en	  pause	  med	  åndelig	  snak	  evt.	  i	  
forbindelse	  med	  indtagelsen	  af	  en	  sandwich.	  
Udflugt	  med	  meninghedsrådmedlemmer	  fra	  begge	  sogne	  lørdag	  den	  24/8.	  Hele	  dagen.	  
Foreløbigt	  budget	  ca.	  20.000	  kr,	  for	  omkring	  30	  deltagere.	  Vedtaget.	  
	  
Mødet	  sluttede	  kl.	  Ca.	  18.30.	  Lena	  og	  Irene	  havde	  sørget	  for	  fin	  forplejning.	  


