☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 15/1-20 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 193-193A

Fraværende med afbud:

Rådet mødes kl. 16.30 til drøftelse af gudstjenesten.

Meddelelser v/
A

Formand

B
C
D
E
F
G

Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.
Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Der henvises til DAP’en.
Takststigning på renovation
Julehilsen fra biskop og provst
Ny kordegn på fælleskontoret
Indbydelse til Symposium om retfærdighed
Deadline for Kirkenyt 13/1-20
Intet
Intet
Intet
Intet
Intet
Fri 1-2/2-20.
Fremlæggelse af kollektregnskab for 2019 (se bilag)
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
Punkter

Referat

1

Godkendelse af dagsorden.

2

Drøftelse af belægning på tomme gravsteder på
Skævinge kirkegård.

3

Valg til menighedsrådet 2020

Tilføjelse af ekstra punkter under pkt. 5. Dagsordenen er
godkendt.
Grundet forhold, menighedsrådet ikke kan tage forbehold
for, kan sagens nuværende forløb ikke føres til ende. Det
blev besluttet at afvente denne del af sagen til
udfærdigelsen af nye kirkegårdskort således, at
omlægning af kirkegården og dens fremtoning kan
håndteres i ét sagsforløb. Det forventes at hele sagen kan
gennemføres i løbet af sommeren 2020. I øvrigt henvises
til kirkegårdsbestyrelsens behandling af sin del af samme
sag.
Kirkeministeriet ansøges om fortsættelse af toårig
valgperiode. Valgbestyrelsen deltager i relevante møder
om det forestående valg. Der afholdes
valgorienteringsmøde d. 12/5-20 kl. 19 i mødesalen. Dette
møde kommer også til at gøre det ud for det årlige
menighedsmøde.

4

Radonmåling i præsteboligen. Afventer måling
og behandling af denne i det nye år.

5
5A

Ekstra punkter
Tidspunkt og art for den særlige gudstjeneste
palmesøndag

5B

Provstesyn

5C

Lukket punkt. Se bilag 150120-5C

Fortsættes side 193A

Måling har været gennemført og resulteret i en
gennemsnitlig værdi på 71 bq-m2. Derfor anses
installeringen af radonsug under gulvet for at være en
succes. Sagen betragtes herefter som færdigbehandlet.
Forslaget om at henlægge denne gudstjeneste til
eftermiddagen og med inddragelse af korene er godkendt.
Præst og organist afgør i hvilken af kirkerne gudstjenesten
afholdes.
Afholdes d. 12/5-20 med begyndelse kl. 8.30 i Lille
Lyngby.

Fortsat fra side 193
6
7

Inventarliste for begge kirker, præsteboligen og
mødefaciliteterne
Evaluering af de seneste arrangementer

8

Skiltehenvisning til kirkerne. Status

9
10
11

Planlægning af sogneudflugten 7/6-2020
Drøftelse af omkostninger ved erhvervelse af
gravsted og gravning. Skal det evt. være gratis?

12
13

Meddelelser til pressen
Næste møder

14
15

Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 193A
Fremlagt og taget til efterretning.
Tilrettelæggelse af gudstjenesterne Allehelgensdag med to
timers interval og mulighed for en lille snak og en kop
kaffe derefter fungerede godt.
Evaluering af julefesten d. 28/12: Der var intet at klage
over denne aften. Helt igennem en dejlig og udbytterig
aften.
Evaluering af d. 12/1 – nytårskuren. God og hyggelig
eftermiddag.
Måske kan kommunen finde penge til skiltning i 2021; men
der kan ikke loves noget. Vi retter fornyet henvendelse til
kommunen i løbet af 2020.
Udsættes til næste møde
Der fandt en drøftelse sted, og der er for mange ubekendte
faktorer i hele sagen til, at der kan opnås en fælles
beslutning. God drøftelse, der nok munder ud i en eller
anden form for brugerbetaling.
Løbende arrangementer.
Møder afholdes kl. 17.30-21.30. 19/2 (Annelise); 25/3
(Anne-Marie); 15/4 (Laila); 13/5 (Per H); 10/6 (Michael)
Intet
Foretaget og godkendt.

