☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 23/1-19 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 182-182A

Fraværende med afbud:

Meddelelser v/
A

Formand

B
C

Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer

D
E
F
G

Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.
Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Orientering om omrokering på kirke- og regnskabskontoret.
Information om persondataloven vedr. menighedsrådsmedlemmer
Julehilsen fra biskoppen
Orientering om nyt provstiprojekt (PKYM)
Diverse meddelelser
Godkendelse fra biskoppen om dispensation til at køre med kun 7 rådsmedlemmer
Ferie i uge 7
Der afholdes menighedsmøde den 7. april.
Intet
Drøftelse af arkiveringspolitik og -praktik
Ferie i uge 7
Intet
Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen. Seneste referat som bilag.
Intet
Fremlæggelse af kollektregnskab – Udsættes til næste møde.
Orientering om program for præstegårdsaftnerne forår 2019
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
1
2
3
4

Punkter

Referat

Godkendelse af dagsorden.
Evaluering og godkendelse af vedtægter og
forretningsorden (bilag 230119-2)
Valg af repræsentant til Skoletjenesten
Planlægning af dato for syn

Godkendt og tilføjelse af punkt 10A-D samt punkt 5C
Evalueret og godkendt.

5

Økonomi.
a) Regnskabsinstruks 2019 (bilag)
b) Foreløbigt regnskab
c) Godkendelse af revisionsprotokolat for
regnskabsåret 2017

6

Radonmåling i præsteboligen. Status.

7

Ansættelse af organist

8
9

Planlægge arbejdsdage – ny dato findes
Godkendelse til ansøgning om forlængelse af
forsøgsperioden for kirkegårdssamarbejdet, jf.
bilag med henvendelse fra
kirkegårdsbestyrelsen (bilag 230119-9)
Ekstra punkter
Løn til pigekoret

10
10A

Fortsættes side 182A

Lene Nielsen valgt.
5/4-19 kl. 9-13 med start i Lille Lyngby. Byggesagkyndig
spørges om datoen v/AP
a) Rettelser vedr. nye personaleforhold og
forsøgsordning med kirkegårdssamarbejde
foretaget. Godkendt.
b) Orientering givet.
c) Påtegningen kan godkendes, men protokolatets
bemærkninger om budget, over- og underskud
kan ikke godkendes.
Fagperson vedr. etablering af radonsug iht.
projektbeskrivelse fra Teknologisk Institut besigtiger
boligen tirsdag d. 29/1 kl. 9.30 sammen med PH. Dette
med henblik på udarbejdelse af pris for projektet til
fremsendelse til provstiet.
Orientering om samtaler og prøvespilning. Rådet følger
indstillingen fra ansættelsesudvalget. Ansættes fra 1.
marts 2019.
Punktet udgår
Menighedsrådet godkender ansøgning om forlængelse af
forsøgsordningen.

Vi fastholder gældende praksis.

Fortsat fra side 182
10B

Påske for børn/korskolen

10C
10D
11

Lukket punkt
Lukket punkt
Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Arbejdsudvalg nedsættes
Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Varmen i Skævinge kirke Status

12

13
14

Meddelelser til pressen
Næste møder

15
16

Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 182A
Vi opfordrer vores midlertidige korleder til at arbejde på
korskolens deltagelse i gudstjenesten palmesøndag. MT
tager kontakt.
Se Bilag 230119-10C
Se Bilag 230119-10D
Udvalg nedsat, bestående af LL, HL og AMM.
a) Murer undersøger taget sammen med den
ledende graver. Laves til foråret.
b) Møde afholdt i kirken med firma, der tilbyder at
etablere elvarme under bænkene. Tilbud endnu
ikke modtaget. Der arbejdes videre med sagen.
Kommende aktiviteter.
Møder afholdes kl. 17.30-21.30. 20/2 (Hanne); 20/3
(Anne-Marie); 24/4 (Laila); 22/5 (Lene); 12/6 (Annelise)
Intet
Godkendt og foretaget.

