☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 15/4-20.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen

Side 196-196A

Dette møde afholdes via mails. Dagsorden tilsendt menighedsrådet d. 8/4-20 med mulighed for at
svare menighedsrådets formand senest d. 14/4. Den 15/4 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 tidligere
menighedsrådsmøder, 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 på hjemmesiden. Referatet vil siden blive offentliggjort.
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Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.
Personalet
Præsten

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.

Ferie 24-26/4-20
Konfirmationerne er flyttet til 15/8 & 22/8-20

Dagsorden
Punkter

Referat

1

Godkendelse af dagsordenen

2

Planlægning af menighedsrådets mødedatoer i
efteråret. Vi foreslår de datoer, som vi sendte
ud den 3. april, se nedenfor, og med
kommentarer:
August: den 5 (stadig i skolernes sommerferie)
eller den 26.
September: den 16. eller den 23. (der er
valgforsamling den 15. september) Michael
foreslår, at vi holder mødet dagen efter
valgforsamlingen.
Oktober: den 7. eller den 21. (er der ikke
kandidater nok på listen efter 1. valgforsamling,
skal vi holde en ny valgforsamling den 6.
oktober) Michael foreslår, at vi holder mødet
dagen efter den nye valgforsamling.
November: den 25. (hvis der skal være
afstemningsvalg, holdes det den 17. november)
December: den 9.

Menighedsrådet har ved mail godkendt dagsordenen forud
for udsendelse.
Mødedatoer for efteråret 2020. ( ) er navnet på den, der
står for det praktiske:
26/8 (Annelise)
16/9 (Per P)
7/10 (Laila)
25/11 (Hanne)
9/12

Fortsættes side 196A

Fortsat fra side 196

Side 196A

3

Afstemning af vores holdninger til morgenkaffe
2. pinsedag, som falder 1. juni i år - samt
fordeling af opgaver i forbindelse med
morgenkaffen.

Beslutningen udsættes, idet det på nuværende tidspunkt er
usikkert, om vi kan samles til morgenkaffe og udendørs
gudstjeneste 2. pinsedag.
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Fastsættelse af datoen for høstgudstjenesten i
september. I september måned er der følgende
4 søndage: Den 6.9, den 13.9, den 20.9 og den
27.9.
Provstesynet den 12. maj. Det vides endnu
ikke, om det bliver gennemført. Vore kirker,
præstegården og øvrige bygninger er lukket ned
til den 10. maj. Så det vides sikkert først en
uges tid inden, om det kan gennemføres.
Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg
2020. Kirkeministeriet har meddelt, at mødet er
flyttet til den 9. juni 2020.

Det besluttedes at holde høstgudstjenester d. 13/9.
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Menighedsmødet, som var berammet til den 12.
maj sammen med orienteringsmøde, skal måske
nu afholdes særskilt som et led i
menighedsrådets arbejde med det
kommende års budget. Angående budgettet
kender vi ikke rammetallene endnu. Jeg har
ikke hørt, at Provsti og Hillerød Kommune har
afstemt deres forventninger (om udskrivningsgrundlaget).
En kandidat til Bispevalget har udtrykt ønske
om at blive orienteret til et af vores møder, for
at fortælle om sig selv (og samle stillere), men
også fordi han har lyst til at høre, hvad der rører
sig hos os. Hvad vi har af tanker og planer i og
for vore sogne.
Eventuelt
Næste møder
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Godkendelse af referat og beslutninger

8

Vi fordeler opgaverne pr. telefon, n år vi kender den
endelige dato for provstesyn.

Vi udsætter behandlingen af dette punkt til maj måneds
menighedsrådsmøde. Valgbestyrelsen oplyser, at
dagsorden for Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg
2020 er givet af Kirkeministeriet.
Behandlingen af dette punkt udsættes til mødet d. 13/52020, da det er usikkert, hvornår menighedsmødet kan
finde sted.

Behandlingen af punktet udsættes til menighedsrådsmødet
d. 13/5-20, idet vi ønsker afklaring om proceduren for
afholdelse af bispevalg. Formanden orienterer kandidaten
om udsættelse.

Intet
Møder afholdes kl. 17.30-21.30. 13/5 (Per H); 10/6
(Michael)
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.

