☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 15/11-17 kl. 17.30 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 166-166A

Fraværende med afbud:

Meddelelser v/
A

Formand

B
C
D
E
F
G

Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.
Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Se Intranettet for yderligere informationer.
Orientering fra provstiudvalgsmødet
Orientering fra formandsmødet
Orientering om skrivelse til biskoppen og svar herpå vedr. et manglende medlem af
menighedsrådet
Intet
Intet
Alle MUS-samtaler afviklet.
Arbejdet i kirkegårdsbestyrelsen og i graverteamet fungerer rigtigt godt.
Intet
Orientering om forskellige materialer til uddeling.
Orientering om deltagelse i Troskonference i Norge.
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
Punkter

Referat

1
2
3
4
5

Godkendelse af dagsorden.
Konstituering. Bilag 151117-2
Julefesten - planlægning
Byggesag: restaurering af præsteboligen. Status
Økonomi.
a) Kvartalsrapport
b) Ansøgning om dækning af feriepenge til
tidligere ansatte til provstiet
c) Endelig opgørelse over ombygningen i
mødesalen

Godkendt. Tilføjelse af pkt. 6A og 6B.
Konstitueringen foretaget og indført i bilagsskemaet.
Opgaverne fordelt.
Skorstenene ordnes til foråret.
a) Godkendt.
b) Orientering herom.
c) Fremlagt og godkendt.

6
6A

Ekstra punkter
Evaluering af arrangement i præstegården ved
Allehelgendagsgudstjenesten

6B
7

Tilbud fra Eniro/Lokaltelefonbogen om
optagelse på Krak.dk
Kirkebelysningen i Skævinge

8
9
10

Nytårskur
Hovedrengøring i mødesalen
Renholdelse af P-pladsen ved Skævinge Kirke

11

Opfølgning fra synet:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status?
b) Sakristiet ved Skævinge kirke og
varmen i kirken. Status?
Årshjul. Skal vi have et for arrangementer og
beslutninger?
Henvendelse vedr. lån af mødelokalerne. bilag

12
13

Fortsættes side 166A

Fremover afholdes der ikke sammenkomst om
eftermiddagen. Gudstjenesterne lægges kl. 9 & 11 med
kirkekaffe efter begge gudstjenester.
Vi ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet.
Belysningstiden udvides til at følge vintertiden. Tænding
forskydes evt. i begyndelsen og slutningen af perioden til
lidt senere, afhængig af dagens længde.
Der udsendes invitationer ved kontaktperson.
3/2 kl. 9.00.
Udsættes til behandling på mødet d. 7/3.
a) Murer er sat på sagen og kommer med et
prisoverslag senere.
b) Sagen genoptages efter nytår.

Besluttet at lave et. Formand og præst laver et oplæg til
behandling på januarmødet.
Menighedsrådet kan ikke godkende ansøgningen om lån at
mødesalen.

Fortsat fra side 166
14
15
16

17
18

Pasning af arealer og p-pladser ved Skævinge
Kirke og præstegård. Status
Meddelelser til pressen
Næste møder

Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 166A
Intet nyt.
De løbende aktiviteter.
13/12 (Suzette); 10/1 (Michael); 7/2 (Per H); 7/3 (Laila);
18/4 (Jane); 23/5 (Per P); 13/6 (Annelise) – møder
afholdes kl. 17.30-21.30.
Intet
Foretaget, godkendt og underskrevet

