☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 25/3-20.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen

Side 195-195A

Dette møde afholdes via mails. Dagsorden tilsendt menighedsrådet d. 18/3-20 med mulighed for at
svare menighedsrådets formand senest d. 23/3. Den 25/3 samles eventuelle kommentarer og
meninger til egentlige beslutninger og anføres i referatet til endelig godkendelse af rådet. Referatet
underskrives af rådsmedlemmerne ved førstkommende lejlighed for at mødes. Punkter fra sidste
menighedsrådsmøde, der mangler endelig beslutning henstår til kommende mulige møder i
menighedsrådet eller til nødvendig behandling og stillingtagen.
Afviklingen af dette møde på denne måde skyldes forbuddet mod at afholde alle former for
kirkelige aktiviteter, herunder menighedsrådsmøder, grundet i coronavirus og smittefaren forbundet
hermed. Denne dagsorden offentliggøres ikke på hjemmesiden. Referatet vil siden blive
offentliggjort.
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H

Provstiet m.fl.

Der opfordres til at følge med i DAP for orientering om biskop og ministeriums
håndtering og regelsæt i forbindelse med coronavirus og de konsekvenser det har
for os konkret i sognene.

Medarbejdermødet d. 1/4 er aflyst.

Der henvises til opmærksomhed på de mails, der sendes om håndtering af krisen i
vore sogne, også dem, der blot sendes til rådet som angivet som cc i modtagere. Jeg
finder det mest rigtigt, at rådet også er orienteret om, hvad jeg orienterer f.eks.
personalet om.

Dagsorden
1
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Punkter

Referat

Henvendelse fra Grundejerforeningen
Føllegårds Alle1-23, 3320 Skævinge retter
henvendelse om, at menighedsrådet, i lighed
med tidligere år, tager skridt til at minimere
rågebestanden på det tilladte tidspunkt. Det
forventes, at generne med støj bliver betydeligt
forværret i år, idet Stidsegård på Meløsevej har
fældet ca. 10 meget store kastanjetræer, hvor
ca. 25 par råger hidtil har huseret.
Økonomi. Vedtagelse af regnskab for 2019
(vedhæftet).

Menighedsrådet ansøger Hillerød Kommune om tilladelse
til, ved jægers mellemkomst, at søge bestanden af råger
nedbragt mest muligt på kirkernes og præstegårdens
områder.
Formanden for Grundejerforeningen Føllegårds Alle 123, 3320 Skævinge meddeles menighedsrådets beslutning
ved formanden.

Fortsættes side 195A

Menighedsrådet har vedtaget regnskab for Skævinge-Lille
Lyngby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 59494619,
Regnskab 2019, Afleveret d. 17-03-2020 14:50.

Fortsat fra side 195

Side 195A
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Henvendelse fra Styrk din krop om at benytte
den store sal i præstegården til
vedligeholdelsestræning af mindre mobile
ældre i perioden primo september til ultimo
april, gerne fredag formiddag? Kan vi
godkende dette?

Menighedsrådet har besluttet at indgå i samarbejde med
Styrk din krop om afvikling af aktiviteter i præstegårdens
mødesal. Vi kan tilbyde mandag eller tirsdag i tidsrummet
kl. 9-12, og lokalerne skal være ryddet og sat tilbage i
udgangsposition inden kl. 13, således at lokalet er klar til
brug for andre aktiviteter. Beslutningen meddeles
kontaktperson for Styrk din krop og samarbejdet
videreføres ved præsten som menighedsrådets
repræsentant.
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Ønske om nye blomsterstager til bænkene i
Skævinge kirke. Pris. Ca. kr. 7.000. Status.
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Eventuelt
Godkendelse af referat og beslutninger

Køb af nye vaser udsættes, idet nye vaser ikke vil kunne
passes ned i de eksisterende huller i kirkebænkene.
Menighedsrådet beslutter i stedet at lade de nuværende
vaser blive poleret/lakeret til en pris á ca. kr. 100/vase.
Arbejdet er iværksat af kirketjener.
Intet
Alle rådsmedlemmer har godkendt referatet ved at
fremsende bekræftelse herpå i mail til præsten. Samtidig
er det godkendt, at nærværende referat underskrives på
førstkommende menighedsrådsmøde.

