☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 16/9-20 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen

Side 203-203A

Meddelelser v/
A

Formand

B

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

C
D
E
F
G
H

Information om diverse arrangementer annonceret på DAP’en.
Indkaldelse til bystævne i Lille Lyngby
Orientering fra mødet med bispekandidaterne
Referat fra provstiudvalgsmøde
Orientering fra provstisekretæren om fremtidige møder
Orientering om ”Byggesag”s arbejdsgangen på DAP’en
Sagen om Lynæsjollen som kirkeskib i Lille Lyngby kirke bliver ikke gennemført, da
donator har trukket sig.
Vi afventer tilbud på nye porte i mellemgangen i mødelængen
Intet
Deltaget i ERFA-møde
Orientering om Skoletjenestens generalforsamling og aktiviteter i skoletjenesten
Intet
Fri 18-20/9.
Der henvises til DAP for information.

Dagsorden
1
2
3

Punkter

Referat

Godkendelse af dagsorden
Drøftelse af belægning på tomme gravsteder.
Status fra Kirkegårdsbestyrelsen.
Valg til menighedsrådet 2020. Nyt fra
valgbestyrelsen

Godkendt. Ingen ekstra punkter
Punktet udsættes til senere.

4

Økonomi
Orientering fra budgetsamrådet

5

Indkøb af nye Højskolesangbøger ved
udgivelsen til efteråret
Hvordan fungerer åbningen af kirkerne? Status.
Vi skal drøfte/orientering om afvikling af
følgende arrangementer:
Spaghettigudstjenesten 8/10
BUSK-gudstjenesten 25/10
Julens gudstjenester
Julefest 28/12

6

7

8

Nye stole til mødesalen i præstegården er
indkøbt. Hvad gør vi med de gamle stole?
Hvornår kan vi få byttet rundt på nye og gamle
stole?
Drøftelse af betaling af entre ved koncerter

Fortsættes side 203A

Ved valgforsamlingen d. 15/9 lykkedes det at få opstillet 4
af de 8 kandidater. Vi skal derfor ud i endnu et valg d.
6/10
Driftsbudgettet for 2021 er godkendt. Orientering om
anlægsarbejder for 2021. Vi har tilladelse til at indkøbe
hynder til Skævinge Kirke og få nye porte i mellemgangen
i mødesalen for eventuelt overskud på driftsbudgettet i
2020.
Bestilling af hynder ved Lene Nielsen, Anne-Marie
Mikkelsen og Hanne Larsen.
Bestilles v/Hanne Larsen
Spaghettigudstjeneste afvikles med begrænsning i
deltagerantal på 60. Spisningen sker ved servering til den
enkelte. Annoncering om deltagerbegrænsning på
Facebook og hjemmeside.
Gudstjeneste d. 25/10 holdes som almindelig gudstjeneste.
Julens gudstjenester må det nye menighedsråd tage
beslutning om.
Afholdelse af julefest må afgøres af det nye menighedsråd.
Præsten undersøger eventuelle muligheder for lån/leje af
hallerne til afholdelse af julegudstjenesterne som en
eventuel mulighed.
Nye stole sættes ind d. 7/10 kl. 16.00. De gamle stole
foræres væk ved opslag på Facebook. De kan afhentes d.
7/10 kl. 16-17.30. Dette meddeles også på hjemmesiden.
Der tages kr. 100 i entré ved koncerter med udefra
kommende musikere/sangere. Gældende fra 1/1-21.
Kirkens mobilepay kan bruges som betalingsmetode.

Fortsat fra side 203
Side 203A
9
10
11

12
13

Skiltehenvisning til kirkerne. Status
Fastsættelse af pris for deltagelse i julefesten
Anmodning fra præsten om bevilling på kr.
15.000 til rydning af underskoven i
præstegårdshaven
Minikonfirmander
Anmodning fra Styrk din Krop om brug af
mødesalen. Se bilag 160920-13

14

Udlån af mødesalen. Se bilag 260820-14

15

17

Godkendelse af kollektliste for næste kirkeår.
Materialet er ikke tilgængeligt endnu og kan
derfor ikke medsendes som bilag til
dagsordenen.
Hvor mange menighedsrådsmedlemmer skal
repræsentere rådet i kirkegårdsbestyrelsen?
Drøftelse af sidste menighedsrådsmøde

18

Grøn omstilling/klimatiltag

19

Kalkning m.m. af mødesal og lade på ydersiden

20
21

Ekstra punkter
Næste møder

22

Godkendelse af referat og beslutninger

16

Intet nyt.
Pris kr. 250
Godkendt. Præsten iværksætter arbejdet i samarbejde med
graverteamet
Under planlægning og opstartes så snart det er muligt.
Godkendt, at leje lokalet ud til formålet, men kun på
bestemte tidspunkter. Rekvisitter kan opbevares i laden.
Præsten tager kontakt.
Udsættes til behandling i det nye menighedsråd.
Forskrifterne bør endvidere revideres så de er
tidssvarende. Herunder bør menighedsrådet tage stilling
til, om lokalerne kan udlejes til reception i forbindelse
med kirkelige handlinger.
Udsættes til næste menighedsrådsmøde

Vi foreslår to medlemmer i kirkegårdsbestyrelsen.
Vi indleder med spisning både i det nye og det gamle
menighedsråd kl. 17.30. Derefter afslutter det gamle
menighedsråd sine sager og det nye råd konstituerer sig.
Præsten bestiller mad, menighedsrådsmedlemmer dækker
bord.
Opstart på grøn omstilling og klimatiltag. Menighedsrådet
mødes d. 23/9 kl. 16.30 for besigtigelse af mulighed for
udvidelse af plads til containere i præstegården.
Rengøringsartikler skal være miljøvenlige. Det tilstræbes,
at der købes dansk og økologisk. Det vil også blive ønsket
fra leverandøre af fødevarer.
Arbejde skal udføres i foråret 2021. Vedligeholdelsesplan
videregives til det nye menighedsråd.
Ingen
Møder afholdes kl. 17.30-21-30: 7/10 (Laila); 25/11
(Hanne); 9/12
Foretaget og godkendt

