☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 20/2-19 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 183-183A

Fraværende med afbud: Laila Panslev

Meddelelser v/
A

Formand

B
C
D
E

Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.

F
G

Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Der henvises til DAP’en.
Omtale af bog tilsendt fra Høsterkøb kirke om fornyelse af gudstjenesten.
Meddelelse fra kirkekontoret om ændring af åbningstiderne.
Intet
Intet
Intet
Fra kirkegårdsbestyrelsen: gravermedhjælper ansat pr. 1/3-19 i halvtidsstilling.
Alle deltagende menighedsråd i kirkegårdssamarbejdet har godkendt en forlængelse
af forsøgsperioden. Ansøgning herom er afsendt ved kirkegårdsbestyrelsens
formand.
Intet
Fremlæggelse af kollektregnskab
Ferie 16-27/3
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
Punkter

Referat

1
2

Godkendelse af dagsorden.
Velkomst til ny organist d.3/3

3

Afsked med vikarerne

4

Drøftelse af brug af DAP til arkiv og post

5

Økonomi.

Godkendt
Kort gudstjeneste kl. 9 i Skævinge. PP sørger for kaffe
m.m.
I Lille Lyngby kl. 10.30 serveres fastelavnsboller. AP
sørger for blomst og boller.
Afsked med organistvikar:
Kort gudstjeneste kl. 9 i Lille Lyngby.
I Skævinge serveres kringle v/AMM efter gudstjenesten kl.
10.30. AP sørger for blomst.
Afsked med korleder sker ved korøvelsen d. 28/2. Der
tages også afsked ved gudstjenesten d. 3/3 i Lille Lyngby.
Der tages afsked med Anne-Mette Riis ved babysalmesang
d. 15/3. AP sørger for blomst.
DAP bruges til fortrolig post mellem menighedsrådets
medlemmer. Formand og kasserer er de eneste, der må
slette fra postkassen.
Kort orientering givet og taget til efterretning.

6

Radonmåling i præsteboligen. Status.

7

Planlægning af dato og udflugtsmål for
sogneudflugt
Henvendelse vedr. lån af mødesalen til
foredrag.
Ekstra punkter
Påske for børn/korskolen. Status
Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse.

8
9
10
11

Fortsættes side 183A

Tilbud på etablering af radonsug modtaget. Der indhentes
yderligere et tilbud. Punktet genoptages på et senere
møde.
18/8. Udflugtsmål besluttes på næste møde.
Anmodningen imødekommet. Besked gives ved præsten.
Ingen.
Ingen endelig afklaring på nuværende tidspunkt.
Fra arbejdsgruppen: Tanker omkring sognecafe eller
lignende. Der følges op på disse ved de næste møder.

Fortsat fra side 183
12

Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Varmen i Skævinge kirke Status

13
14

Meddelelser til pressen
Næste møder

15
16

Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 183A
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. Endeligt tilbud
modtaget. Dette kan vi ikke bruge til noget. Der
arbejdes på andre løsninger. Punktet genoptages
senere.
Kommende aktiviteter.
Møder afholdes kl. 17.30-21.30. 20/3 (Anne-Marie); 24/4
(Laila); 22/5 (Lene); 12/6 (Annelise)
Intet
Foretaget og godkendt.

