☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 21/11-18 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten
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Fraværende med afbud:

Meddelelser v/
A

Formand

B
C
D

Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner

E

Udvalg m.fl.

F
G
H

Personalet
Præsten
Provstiet m.fl.

Hilsner
Repræsentantskabsmøde på kirke- og regnskabskontoret d. 28/11.
Orientering om ny ledelse på regnskabs- og kirkekontoret.
Intet
Intet
Orientering om opslag af organiststillingen.
Der har været afholdt MUS-samtale med personalet.
Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen vedr. indbrud i mandskabsbygning på
kirkegården i Skævinge.
Orientering fra valgbestyrelsen om sletning af stedfortræder.
Intet
Uddeling af diverse materialer. Orientering om konfirmandundervisningen
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.
Referat fra repræsentantskabsmødet i Skoletjenesten.

Dagsorden
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Punkter

Referat

Godkendelse af dagsorden.
Organiststillingen og vikardækning fra nytår til
nyansættelse.
Vikardækning for korarbejdet efter nytår og til
nyansættelse af organist.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg for
organiststillingen
Økonomi.
a) Status
Radonmåling i præsteboligen. Status.
Babysalmesang efter nytår. Godkendelse af evt.
bevilling til afvikling af dette
Ekstra punkter
Skævinge Festival

Godkendt. Tilføjelse af 8A
Nuværende vikar fortsætter frem til nyansættelse i
stillingen.
Nuværende ordning fortsætter frem til nyansættelse af
organist.
Ansættelsesudvalg: Præsten, Annelise Pedersen, Hanne
Larsen.
Orientering giver.

9

Hjørnet syd-øst i præsteboligen. Status efter
opgravning og besigtigelse af kloak.

10

Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Se evt. tidligere fremsendte slides
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Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Varmen i Skævinge kirke Status
Meddelelser til pressen
Næste møder

12
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Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Der tages kontakt til kirkeministeriets konsulent.
Bevilling godkendt

Vi bidrager med en børnegudstjeneste lørdag formiddag,
og forsøger at entrere med Pasta Party
Malingen skrabes af væggen, som skal fremstå i rå puds,
og der opsættes en afdækning i lig med en radiatorskjuler.
Provstiet orienteres. Denne løsning efter anbefaling fra
Teknologisk Institut.
Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af oplæg til
menighedsrådet. Udvalget sammensættes af det nye
menighedsråd på mødet i januar.
a) Murer undersøger taget sammen med den
ledende graver. Laves til foråret.
b) Der afventes kontakt til varmefirma. Der afholdes
møde i kirken 27/11 kl. 9.00.
Kommende aktiviteter
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.

