☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 13/5-20.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen

Side 198-198A

Dette møde afholdes via mails. Dagsorden tilsendt menighedsrådet d. 6/5-20 med mulighed for at
svare menighedsrådets formand senest d. 12/5. Den 13/5 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.
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.

Meddelelser v/
A

Formand

B

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

C
D
E
F
G
H

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.
Intet
Intet
Intet
Intet
Intet
Holder sommerferie 15/6-12/7-20
Intet

Dagsorden
Punkter

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

2

Afstemning af vores holdninger til morgenkaffe
2. pinsedag, som falder 1. juni i år – samt
fordeling af opgaver i forbindelse med
morgenkaffen.
Provstesynet 12. maj

Tilføjelse af pkt. 3A og derunder pkt. 3AA. Dagsorden
godkendt.
Det besluttes at holde gudstjenesten i kirken 2. pinsedag,
hvis dette kan lade sig gøre i henhold til myndighedernes
anvisninger.

3
3A
3AA
4

Ekstra punkter
Tilbud modtaget fra kirke.dk om abonnement
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020.
Kirkeministeriet har meddelt, at mødet er flyttet
til den 9. juni 2020 kl. 19.00

Fortsættes side 198A

Provstesynet fandt sted som planlagt. Kopi af protokol fra
provstesynet fremsendes til menighedsrådet.
Menighedsrådet ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet.
Det besluttes at holde orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget 2020 den 9. juni 2020, hvis det kan
lade sig gøre i henhold til myndighedernes anvisninger.
Der finder en fælles annoncering sted for kirkerne i
provstiet den 19. maj 2020, hvor også vi skal lægge
meddelelse på sognets hjemmeside og på Facebook.

Fortsat fra side 198

5

Menighedsmødet

6

En kandidat til bispevalget har udtrykt ønske
om at blive orienteret om, hvad der rører sig i
vores sogne ved et af vores møder. Hvad har vi
af tanker og planer i og for vore sogne?
Kandidaten vil også fortælle om sig selv og
samle stillere
Skiltehenvisning til kirkerne

7

8
9
10

Økonomi. Godkendelse af kvartalsrapport
(udsendes ved kasserer)
Eventuelt
Næste møder

11

Godkendelse af referat og beslutninger

Side 198A

Det besluttes, at vi holder menighedsmøde 24. maj 2020
efter gudstjenesten i Skævinge Kirke kl. 10.30. Vi
annoncerer det i uge 21 samt lægger meddelelse herom på
sognets hjemmeside og på Facebook den 19. maj 2020.
Kan mødet ikke holdes efter myndighedernes
retningslinier skriver formand og kasserer et oplæg, der
lægges på sognets hjemmeside den 24. maj 2020. Her vil
vi opfordre menigheden til af fremsende forslag til
arbejdet eller eventuelle kommentarer til menighedsrådets
formand senest den 28. maj 2020. På den måde kan
eventuelle forslag fra menigheden blive indarbejdet i
budget for 2021.
Det besluttes at vente med at tage stilling til dette til efter
kirkernes oplukningsfase.

Det besluttes af søge Hillerød Kommune om at få opsat
skilte, der viser hen til vores kirker. Ét på Lille Lyngbyvej,
både ved Meløse og ved St. Lyngby. Ét ved krydset i
Skævinge.
Menighedsrådet godkender kvartalsrapport fra 1. kvartal
uden bemærkninger.
Intet
Møder afholdes kl. 17.30-21-30: 10/6 (Michael); 26/8
(Annelise); 16/9 (Per P); 7/10 (Laila); 25/11 (Hanne);
9/12
Alle rådsmedlemmer har godkendt referatet med at
fremsende bekræftelse herpå i mail til præsten. Samtidig
er det godkendt, at nærværende referat underskrives på
førstkommende fysiske menighedsrådsmøde

