☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 24/10-18 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 178-178A

Fraværende med afbud:

Meddelelser v/
A

Formand

B

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

C
D
E
F
G
H

Diverse takkeskrivelser
Orientering fra provstiudvalgsmødet
Intet
Intet
Intet
Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen jf. referat som bilag til dagsordenen
Intet
Fri 13-18/11
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.
Referat fra repræsentantskabsmødet i Skoletjenesten.

Dagsorden
1
2

3
4

Punkter

Referat

Godkendelse af dagsorden.
Mødet d. 25/10 vedr. organiststillingen.
Drøftelse af kommende arbejdsbeskrivelse for
stillingen og ansættelsesprocedure. Drøftelse af
vikardækning i vakancetiden. Godkendelse af
bevilling til ansættelse af organistvikar.
Godkendelse af bevilling til vikar for korene
indtil ny organist er ansat.
KirkeCare. Status for arbejdet

Godkendt
Drøftelse af organiststillingen fandt sted.
Drøftelse af ansættelse af vikar i tiden 1/11-31/12-18.
Bevilling godkendt

5
6

Opfølgning af valg til menighedsrådet
Økonomi.
a) Status

7

Radonmåling i præsteboligen. Status

8

Babysalmesang. Godkendelse af bevilling til
afvikling af dette
Ekstra punkter
Brandøvelse i kirkerne. Er personalet trænet og
informeret, og skal der holdes egentlige
øvelser? Status.
Hjørnet syd-øst i præsteboligen. Status efter
opgravning og besigtigelse af kloak.
P-Pladsen ved Skævinge kirke. Asfalt faldet
sammen.
Fordeling af opgaver til gudstjenesten
Allehelgen
Vedtagelse af kollektliste for næste kirkeår.
Bilag med sidste års indsamlinger indarbejdet
som forslag
Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Se evt. tidligere fremsendte slides

9
10

11
12
13
14

15

16

Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Varmen i Skævinge kirke Status
Forsættes side 178A

Bevilling godkendt.
Orientering givet. Drøftelse af arbejdet. Koordinator
anmodes for møde i gruppen.
Orientering givet. Stiftet spørges for den videre proces.
Status taget til efterretning. Kvartalsrapport for 3. kvt.
godkendt.
Der afholdes møde med Teknologisk Institut d. 26/10 kl.
10 i præsteboligen. Der måles også for radon i
lejeboligerne.
Bevilget.
Ingen ekstra punkter
Sagen tages op på det årlige medarbejdermøde.

Besigtiges på mødet jf. pkt. 7.
Afventer
Opgaverne fordelt.
Kollektliste godkendt.

Der nedsættes et udvalg til udarbejdelse af oplæg til
menighedsrådet. Udvalget sammensættes af det nye
menighedsråd på mødet i januar.
a) Murer undersøger taget sammen med den
ledende graver. Laves til foråret.
b) Der afventes kontakt til varmefirma. Der afholdes
møde i kirken 27/11 kl. 9.00.

Fortsat fra side 178

17

Evaluering af festivalgudstjenesten d. 1/7

18
19

Meddelelser til pressen
Næste møder

20
21

Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 178A

En rigtig god oplevelse. Der ønskes en opstramning
omkring annoncering af gudstjenesten, og måske kan der
tænkes anderledes om gudstjenesten som en del af
festivalen. Drøftelse om fremtidigt samarbejder herom
tages med Klub Frivillig. Menighedsrådet er positive for
at være med igen.
Kommende aktiviteter
24/10 (Grethe); 21/11 (Per H); 5/12 (Per P) – møder
afholdes kl. 17.30-21.30. 23/1; 20/2;20/3; 24/4; 22/5; 12/6
Intet
Foretaget og godkendt.

