☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 12/9-18 kl. 17.30 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 177-177A

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.

Orientering om afskedsreception for Annette Wilms på kirke- og regnskabskontoret.
Orientering om personalefordelingen på det fælles kontor.
Orientering om tilbud til forskellige kurser m.m.
Se Intranettet for yderligere informationer.
Information fra Landsforeningen om oprettelse af en arbejdsgiverorganisation.
Henvendelse fra Hillerød Kommune om offentliggørelse af klip fra TV om højen på
Skovbakkevej.
Ferie 17-30/9.
Intet
Ferie 17-30/9.
Intet
Intet
Intet
Orientering om konfirmandundervisning: 72 til undervisning.
Fri 17/9-7/10
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.
Referat fra repræsentantskabsmødet i Skoletjenesten.

Dagsorden
1
2

3
4
5

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
Evaluering af sogneudflugten
Organistvikarer

Godkendt med tilføjelse af pkt. 9A+9B+9C
Punktet tages af dagsordenen.

6

Økonomi.
a) Evt. godkendelse af budget 2019

7

Radonmåling i præsteboligen.

8
9
9A
9B

Facebook – anvendelse, materialer m.m.
Ekstra punkter
Lukket punkt
Babysalmesang

9C

Brandøvelse i kirkerne. Er personalet trænet og
informeret, og skal der holdes egentlige
øvelser?
Hjørnet syd-øst i præsteboligen. Status efter
opgravning og besigtigelse af kloak.

10

11

P-Pladsen ved Skævinge kirke. Asfalt faldet
sammen.
Fortsættes siden 177A

Menighedsrådet påberåber sig ret til at drøfte sager på
lukkede møder uden oplysningspligt.
Rigtig god dag.
Formanden tager kontakt til provstisekretæren vedr.
organistvikarer.
a) Godkendelse af Skævinge-Lille Lyngby Sognes
Menighedsråd, CVR 59494619, budget 2019,
Endeligt budget afleveret d. 07-09-2019 13:47.
Der afholdes møde i præsteboligen d. 18/9 med
varmekonsulenten og arkitekt.
Punktet tages af dagsordenen.
Se bilag 120918-9A
Fem tilmeldte børn. Forholdene omkring afviklingen
drøftet.
Sagen undersøges.

Der er ikke noget galt med kloakken. Nu undersøges det,
om det er en løsning at skyde en membran ind mellem
sokkel og mur. Der følges op på sagen på næste møde.
Kommunen orienteres ved skrivelse v/Per Pedersen.

Fortsat fra side 177
12

Side 177A

Ansøgning om 5%-midler til indkøb af
katafalke. Status
Valg til menighedsrådet. Vi har stadig to ledige
pladser i Skævinge
Henvendelse fra Hillerød Forsyning vedr. ny
spildevandsledning gennem Skævinge
kirkegård. Se bilag 120918-14

Bevilget af provstiet og finansieres af de frie midler.
Indkøbes
Der tales med to kandidater.

15

Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Se evt. tidligere fremsendte slides

16

Ansættelse af kirkesanger. Drøftelsen foregår
for lukkede døre.

17

Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Varmen i Skævinge kirke Status
Evaluering af festivalgudstjenesten d. 1/7
Meddelelser til pressen
Næste møder – herunder fastlæggelse af
mødedatoer for foråret 2019
Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af oplæg til
menighedsrådet. Udvalget sammensættes af det nye
menighedsråd.
Menighedsrådet beslutter at ansætte den af
ansættelsesudvalget indstillede kirkesanger. Ansættelsen
sker fra d. 1. nov.
a) Murer undersøger taget sammen med den
ledende graver.
b) Der afventes kontakt til varmefirma.

13
14

18
19
20
21
22

Menighedsrådet indstiller til kirkegårdsbestyrelsen at
godkende kommunens forslag til nedgravning af ny
spildevandsledning.

Udsættes til næste møde.
De løbende aktiviteter.
24/10 (Grethe); 21/11 (Per H); 5/12 (Per P) – møder
afholdes kl. 17.30-21.30. 23/1; 20/2;20/3; 24/4; 22/5; 12/6
Intet.
Foretaget og godkendt.

