☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 15/8-18 kl. 17.30 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 176-176A

Fraværende med afbud: Laila Panslev

Meddelelser v/
A

Formand

B

Kirke- og
præstegårdsværge

C

Kasserer

D
E
F
G

Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.
Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Orientering om råstofferne i grunden på Skovbakkevej
Orientering om anmeldelse af personskade
Takkeskrivelse modtaget
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten
Se Intranettet for yderligere informationer.
Orientering om undersøgelse af kloaknettet ved præsteboligens syd-øst hjørne. Der
er ikke noget at komme efter mht. fugtproblemerne i præsteboligens samtalerum.
Det undersøges, hvorvidt der mangler fugtspærre mellem sokkel og mur.
Orientering om abonnement på modul til den elektroniske kalender fra DKM.
Orientering om provstiets budgetovervejelser.
Orientering om tilbagebetaling af den for meget indbetalte ejendomsskat, idet
menighedsrådets indsigelse mod forhøjelsen af denne er imødekommet.
Intet.
Intet
Intet
Orientering om præstegårdsaftner efterår 2018
Fri 24-26/8
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
Punkter

Referat

Godkendelse af dagsorden.
Besøg af kommunikationskonsulent Sarah
Auken d. 18/4 med emnet: Om perspektiver og
muligheder for kommunikation med sognet.
Opfølgning
Drøftelse om politik vedr. lukkede sager på
dagsordenen
Detailplanlægning af sogneudflugten 19/8.
I lyset af Persondataforordningen drøftelse af
offentliggørelse af døbte, viede og døde i
Kirkenyt
Økonomi. Bilag udsendt fra kasserere
a) Godkendelse af halvårsregnskab 2018

Godkendt. Tilføjelse af punkt 9A + 9B + 9C
Udsættes til 12/9

7

Radonmåling i præsteboligen

8
9
9A
9B

Facebook – anvendelse, materialer m.m.
Ekstra punkter
Godkendelse af tiltrædelsesprotokolatet
Cirkulære om fælles dataansvar CIR1H nr.
9352 af 23/05/2018 + Cirkulære om fælles
dataansvar CIR1H 9351 af 23/05/2018.
Ansøgning om 5%-midler til indkøb af
katafalke.

Rapporten viser, at der er ekstremt højt radon i boligen.
Dagligstue og kontor overstiger 350 enheder. Der tages
kontakt til varmekonsulenten.
Udsættes til septembermødet
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9C

10
11
12

Valg til menighedsrådet. Vær opmærksom på,
at vi har valgmøde d. 28/8. Hvem genopstiller?
Køkkenbordpladen i køkkenet. Status
Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Se evt. tidligere fremsendte slides
Fortsættes side 176A

Udsættes til næste møde
Opgavefordeling foretaget.
Drøftelse har fundet sted. Vi fortsætter som hidtil.

Godkendt.

Godkendt og underskrevet.
Gennemgået.

Besluttet at søge provstiudvalget om 5%-midler til indkøb
af to elektriske katafalke til en samlet pris på kr. 90.000
inkl. Moms.
Drøftelse og planlægning af aftenen.
Arbejdet udført.
Udsættes til 12/9.

Fortsat fra side 176

13
14

15

16

Opfølgning fra Synsforretning 2018. Status
Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Varmen i Skævinge kirke Status
Forsøgsvis fremsigelse af trosbekendelsen i
sommeren 2018. Evaluering

20

Hjælp til velkomstmødet for konfirmander d.
2/9 kl. 12-14
Evaluering af festivalgudstjenesten d. 1/7
Planlægning af høstfrokosten d. 16/9
Drøftelse af sommerens gudstjenester:
Hyppighed af gudstjenester i selve
sommerferien/under præstens ferie.
Meddelelser til pressen

21

Næste møder

22
23
24

Eventuelt
Underskrivelse af referat fra 21/6-18, side 175
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

17
18
19

Side 176A

Henvisning til pkt. B under meddelelser. Sagen afsluttes.
a) Murer undersøger taget sammen med den
ledende graver.
b) Der afventes kontakt til varmefirma.
Beslutning: Trosbekendelsen synges til
gudstjenester/spaghettigudstjenester og siges til
dåbsgudstjenester.
Opgaverne fordelt.
Udsættes til september
Opgaverne fordelt
Drøftelse foretaget. Vi fastholder den nuværende ordning
og hyppighed i gudstjenesterne også i ferieperioden.
Høstgudstjenesten, valget, spaghettigudstjenesterne og
andre kommende aktiviteter.
12/9 (Laila); 24/10 (Grethe); 21/11 (Per H); 5/12 (Per P)
– møder afholdes kl. 17.30-21.30.
Intet
Foretaget
Foretaget, godkendt og underskrevet

