☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 18/4-18 kl. 17.30 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 172-172A

Fraværende med afbud:

Meddelelser v/
A

Formand

B

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

C
D
E
F
G
H

Se Intranettet for yderligere informationer.
Orientering fra uformelt formandsmøde
Meddelelse fra regnskabskontoret, der overgår til selvstændig virksomhed.
Orientering fra møde med revisorerne v/næstformanden
Orientering om brev fra biskoppen vedr. menighedsrådsmedlems udtræden.
Orientering om ny Persondatalovgivning.
Nyhedsbrev fra Annette Wilms og fælleskontoret.
Ny lov om menighedsrådsvalg gældende fra 2020
Indbydelse til stiftsstævne.
Bortrejst fra 26-30/4 & 13-19/5
Intet
Information om ejendomsskat. Bortrejst 13-19/5.
Intet
Orientering om rågebekæmpelse ved præstegård og kirkegård i Skævinge
Intet
Intet
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
1

2
3
4
5

Punkter

Referat

Besøg af kommunikationskonsulent Sarah
Auken med emnet: Om perspektiver og
muligheder for kommunikation med sognet
Godkendelse af dagsorden.
Planlægning af udflugtsmål og program for
sogneudflugten 19/8.
Byggesag: restaurering af præsteboligen. Status
Økonomi.
Fremlæggelse af kvartalsrapport

Oplæg v/Sarah Auken. Debat følger på senere
menighedsrådsmøde.

6
7

Ny dato for oprydning i mødesal og arkiv.
Planlægning af morgenkaffen 2. pinsedag

8
9
9A
10

Facebook – anvendelse, materialer m.m.
Ekstra punkter
Planlægning af menighedsmødet 13/5
Køkkenbordpladen i køkkenet. Beslutning vedr.
udskiftning og merudgift til dette.
Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Se evt. tidligere fremsendte slides
Opfølgning fra Synsforretning 2018.
Synsrapporter og arbejdspapir tidligere udsendt
af præst og formand

11
12

Fortsættes side 172A

Godkendt. Tilføjelse af pkt. 9A
Detailprogramlægning på maj-mødet. Datoen nævnes i
Kirkenyt.
Maleren er bestilt.
Foreløbig situationsrapport for regnskabet fremlagt og
taget til efterretning.
Driftsrammen for 2019 er sat ned med mere end kr.
200.000. Der er gjort indsigelser mod dette til
provstisekretæren v/kassereren.
Planlægges på maj-mødet
Opgavefordelingen foretaget. Såfremt vejret tillader det
foregår det i præstegårdens gårdsplads. Rådet mødes kl.
8.30.
Behandles på maj-mødet
Rollefordelingen drøftet. Mødetid kl. 9.30.
Tilbud fra tømrer om udskiftning af stålbordpladen til en
ny af stål er accepteret.
Behandles på et senere tidspunkt.
Vedr. fugtproblemer ved øst/sydvendt gavlhjørne af
præsteboligen kontaktes provstiet for en drøftelse af
løsning af problemerne. Formand tager kontakt.
Væggen i store mødesal med tavlerne males i glans 20,
således at de kan vaskes rene. Udføres i løbet af
sommeren. Præstegårdsværge sørger herfor.

Fortsat fra side 172
13

14
15

16
17
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19

Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Sakristiet ved Skævinge kirke og
varmen i kirken. Status
Pasning af arealer og p-pladser ved Skævinge
Kirke og præstegård. Status
Drøftelse af opsætning af elskab i skellet ved
præstegårdshaven mod nord (henvendelse fra
Klub Frivillig v/Lasse Petersen. Bilag
eftersendes
Meddelelser til pressen
Næste møder – herunder planlægning af
efterårets menighedsrådsmøder
Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 172A
a) Arbejdet udføres snarest.
b) Arbejdet påbegyndt uge 16.

Stadig intet nyt fra provstiet.
Godkendt. Præsten meddeler beslutningen til Klub
Frivillig.

Kommende aktiviteter.
18/4 (Grethe); 24/5 (Per P); 13/6 (Annelise), 15/8; 12/9;
24/10; 21/11; 5/12 – møder afholdes kl. 17.30-21.30.
Intet
Foretaget, godkendt og underskrevet.

