Referat af menighedsrådsmødet tirsdag d. 15.03.22 kl. 16.00
i konfirmandstuen i Præstegården.

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

Blad 355
Formandens init.

Dagsorden:
1.

Salme / sang foreslået Ingrid.
En lærke lettede.

2.

Godkendelse af referat.
Godkendt.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.

Nyt fra formanden.
Info – modtaget billeder og en gammel bibel fra arvingerne til tidligere menigrådsformand
Birthe Sørensen.
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, Ingrid tilmelder os.
Ebba og Per deltog i ”goddag” reception i provstiet til to nye samarbejdspartnere
John Veje og Michael Riis.
Fastelavns gudstjeneste / tøndeslagning i samarbejdet med forsamlingshuset gik fint.
Første afholdelse af kirkefrokost var hyggeligt – næste gang d. 10.04.22 kl. 12.00.
• Evaluering – i.a.b.
• Gennemgang af post – gennemgået.

5.

Nyt fra kassereren.
• Månedsrapport – gennemgået.
• Kvartalsrapport – i.a.b.
• Godkendelse af årsregnskab 2021 - Menighedsrådet har godkendt regnskabet 2021.
Kundby sogns menighedsråd cvr-nr. 56532617 Regnskab 2021 afleveret den 15.03.2022 kl. 20.34.
• Regnskab 2022– bilag til Regnskabsinstruks underskrevet af formanden.
• Budget 2022 – i.a.b.
Modtaget mail fra provstiet ang. årsregnskabet for 2020:
Provstiudvalgets godkendelse af Kundby kirkekasse regnskabsår 2020 taget til efterretning.

6.

Nyt fra kontaktpersonen.
MED møde d. 29.03.22.

7.

Nyt fra kirkeværgen.
Stormskade udbedret på kirketårnet.
Afventer dato på provstesyn i maj.

8.

Nyt fra præsten.
Tilmelding til himmelske dage i Roskilde d. 26.05.22 – vi tilmelder os hver især.
Konfirmanderne har søndagsundervisning d. 20.03.22 incl. Spisning. Marie og Hanne hjælper.
Kirkestafet i Kundby tirsdag d. 28.06.22. kl. 19.00.
Plan om Kundbydag d. 25.06.22 – vi vil gerne deltage med morgenandagten.

9.

Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
I.a.b.

10. Nyt fra kirkegårdsudvalget.
I.a.b.
11. Nyt fra præstegårdsudvalget.
Fuglene er begyndt, at ødelægge stråtaget – vi afventer om det udvikler sig.
Nyt udbud d. 01.04.22 på forpagtning af jorden, Ebba kontakter Gefion.
12. Menighedshus.
Godkendelse fra miljøstyrelsen ang. de vilde orkideer ( Skov-hullæbe)der gives tilladelse til, at flytte dem.
Opgaven skal udføres af graverne.
13. De Ni Sogne.
Torbenfelt gudstjeneste d. 21.08.22 kl. 10.00. 2 MR medlemmer fra hvert sogn hjælper på dagen.
Referat fra mødet udsendes senere.
Næste møde d. 02.06.22. kl. 10.00 i Kundby.
14. Aktivitetsudvalg.
Næste møde d. 22.03.22.
15. Nyt fra Distriktsforeningen.
Generalforsamling afholdt d. 28.02.22.
Distriktsmøde afholdt d. 09.03.22.
8 delegeret valgt til landsmødet – 6 fra distriksforeningen, hvoraf Hanne er den ene.
16. Skærtorsdags spisning d. 14.04.22.
Ingrid rundsender en arbejdsplan.
17. Planlægning af kommende arrangementer.
• Sogneaften onsdag d. 16.03.22 kl. 19.00 – Marie.
• Lørdagssang d.26.03.22 kl. 14.00 – Marie.
• Kirkekaffe søndag d. 27.03.22 kl. 10.30 – Hanne.
18. Eventuelt.

