☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 24/4-19 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 185-185A

Fraværende med afbud: Laila Panslev

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 henvises til DAP’en.
Kirkeministeriet har godkendt forlængelse af forsøgsperioden for graverteamet i
endnu to år.
Ny strategi i Folkekirkens IT
Referat fra formandsmødet
På jordstykket på Skovbakkevej skal der udføres en botanisk undersøgelse ved
Miljø- og fødevareministeriet.
Driftsramme udmeldt fra provstiet
Ferie 10-13/5
Intet
Ferie 10-13/5
Intet
Intet
Intet
Ferie 4-5/5
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
Punkter

Referat
Godkendt. Tilføjelse af pkt. 9A
Menighedsråd og organist havde en drøftelse af
forventninger m.m. til samarbejdet.
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Godkendelse af dagsorden.
Menighedsrådet byder velkommen til organist
Marianne Holm Joensen. Bilag kommer fra
formanden.
Planlægning af det obligatoriske
medarbejdermøde 6/6 kl. 17-21
Opfølgning af menighedsmødet d. 7/4
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Drøftelse af synet flyttet til 26/4.
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Økonomi.
Budget 2020 – foreløbig drøftelse
Kvartalsrapport 1. kvt. 2019

7

Radonmåling i præsteboligen. Status.
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Planlægning af udflugtsmål for sogneudflugt
18/8. Status.
Ekstra punkter
Medlemsundersøgelse fra Landsforeningen af
Menighedsråd
Rågereder i kirkeskoven. Status

1
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9
9A
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Fortsættes side 185A

Dagsorden udsendt 24/4.
Der fremkom forslag om anskaffelse af nye stole til
mødesalen. God drøftelse af menighedsrådets
fremlæggelse af aktiviteter og regnskaber.
Der skal særligt ses på, hvorledes vi kan begrænse
vedligeholdelse af tomme gravsteder, evt. med anden
belægning. Eller skal der laves noget helt andet?
Drøftelsen tages med graverteamet ved synet.
Kvartalsrapport afventer behandling på mødet i maj.
Budgettet behandles på alle møder frem mod 12/6 under
hensyntagen til alle poster.
To tilbud modtaget på behandling af radon i
præsteboligen. Det valgte tilbud, dateret 31/1-19,
fremsendes til provstiet med anmodning om tilskud til
afholdelse af udgiften. Formanden varetager
sagsbehandlingen.
Rejsemålene planlagt. PP, AMM og MT følger op på
planerne.
Spørgeskema besvaret
Tilladelse indhentet og jægerne er informeret.

Fortsat fra siden 185
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Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Fra arbejdsgruppen: Tanker omkring
sognecafe eller lignende. Der følges op på disse
ved de næste møder.
Planlægning af morgenkaffe 2. pinsedag, 10/6
Sommerkoncerten i Lilly Lyngby
Skiltehenvisning til kirkerne
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Dato for høstgudstjenesten

16

Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Varmen i Skævinge kirke Status
Meddelelser til pressen
Næste møder – herunder fastsættelse af
efterårets møder

17
18

19
20

Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 185A
Der arbejdes på sagen. Information om yderligere
fremgang i processen.

Udsættes til næste møde
Afholdes 16/6 kl. 14.00. Pigekor og korskole medvirker.
PH tager kontakt til Teknisk Forvaltning, Hillerød
Kommune for opsætning af skilte i bymidten i Skævinge og
ved Lille Lyngbyvej ved Meløse og St. Lyngby.
15/9. Fordeling af arbejdsopgaver foretages på augustmødet.
a) Murer undersøger taget sammen med den
ledende graver. Laves til foråret.
b) Møde afholdes d. 25/4 kl. 15.00
Løbende arrangementer
Møder afholdes kl. 17.30-21.30. 22/5 (Lene); 12/6
(Annelise); 28/8 (Per P.); 11/9 (Per H.); 9/10 (Michael);
20/11 (Hanne); 11/12 (Anne-Marie)
Intet
Foretaget og godkendt.

