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Ekstraordinært menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 28/4-20.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Dette møde afholdes via mails. Dagsorden tilsendt menighedsrådet d. 21/4-20 med mulighed for at
svare menighedsrådets formand senest d. 27/4. Den 28/4 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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Referat

Valgbestyrelsen skal inden 1. maj indberette
antallet af valgte menighedsrådsmedlemmer for
den kommende periode.
Der er 2.295 medlemmer af folkekirken i
Skævinge sogn. Det berettiger til 7 medlemmer.
Der er 1.614 medlemmer af folkekirken i Lille
Lyngby sogn. Det berettiger til 6 medlemmer.
Vi kan altså maksimalt vælge 13 medlemmer.
Hvis vi lægger medlemsantallet i de 2 sogne
sammen, giver det 3.909 medlemmer, hvilket
berettiger til 8 medlemmer.
Vi kan altså vælge mellem 8 og 13 medlemmer
til det nye råd.
Da vi har haft problemer med at nå op på 9
medlemmer, foreslår valgbestyrelsen, at vi
nøjes med 8 medlemmer i det nye råd.
Antallet vil forholdsmæssigt blive fordelt med
4 medlemmer til hvert sogn.
Godkendelse af referat

Menighedsrådet har besluttet, at menighedsrådet fra 1.
søndag i advent skal bestå af 8 medlemmer, fordelt på 4
medlemmer for hvert sogn.

Menighedsrådet har ved mail godkendt referatet samt
godkendt proceduren for underskrivelse af referat, som
beskrevet i indkaldelsen.

