☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 28/8-19 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 188-188A

Fraværende med afbud: Lene Lunde Nielsen

Meddelelser v/
A

Formand

B
C
D
E
F
G

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

H

Provstiet m.fl.

Der henvises til DAP’en
Ydremissionsstævne d. 8/9 i Frederikssund med tilmelding d. 3/9
Indbydelse til Teologisk Salon 20/9.
Repræsentantskabsmøde vedr. samarbejder i provstiet 12/11.
Ny præst og orgelkoncert i Præstevang. Indbydelse til reception.
Intet
Orientering om ny aftale om feriepengeforpligtelserne
Intet
Intet
Intet
Orientering om dåbshåndklæder
Orientering om konfirmandopstart. 68 konfirmander fordelt på fire hold.
Opstart af Juniorklub. Som sædvanligt en stille opstart.
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
Punkter

Referat
Godkendt. Tilføjelse af pkt. 7A
Se bilaget.
Der afholdes møde på kirkegården d. 2/9 kl. 16.30 med
kirkegårdskonsulent Birgitte Fink.
Kvartalsrapport godkendt.

5

Godkendelse af dagsorden.
Lukket punkt. Se bilag 280819-2
Drøftelse af belægning på tomme gravsteder på
Skævinge kirkegård.
Økonomi.
Godkendelse af kvartalsrapport 2. kvt. 2019
(bilag vedhæftet)
Radonmåling i præsteboligen. Status.

6
7
7A

Evaluering af sogneudflugten.
Ekstra punkter
Liturgisk debatmateriale drøftes.
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Tilbud fra IT-kontoret om besøg om liv og
vækst i folkekirken og digital strategi
Arbejdsdag i efteråret – kan datoen flyttes til
5/10 eller 16/11?
Drøftelse af genautorisering af rådsmedlemmer
til DAP’en
Fordeling af opgaver til høstfrokosten d. 15/9
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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.
Drøftelse af gavepolitik i menighedsrådet
Brug af Dappen i menighedsrådsarbejdet

Fortsættes side 188A

Arbejdet er udført. Der foretages en radontest/kontroltest i
januar måned. Resultatet heraf behandles derefter.
Turen forløb rigtig godt.
Folderen ”Gudstjeneste” læses til menighedsrådsmødet i
oktober.
Punktet har ingen interesse pt.
Afvikles 5/10 kl. 9-13.
Formanden foretager genautoriseringen.
Fordeling af indkøb: Anne-Marie køber mad, præsten
drikkevarer. Menighedsrådet fordelt på de to
gudstjenester og opstilling af mødesalen.
Udsættes.

Udsættes til næste møde
Der arbejdes videre på en digitaliseringsprocedure for
menighedsrådets arkiv. Det undersøges, hvordan det
praktisk lader sig gøre v/Laila

Fortsat fra side 188
15

Evaluering af Festivalgudstjenesten på Skønne
Skævinge
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Henvendelse fra Klub Frivillig om lån af noget
af laden i præstegården til opbevaring af
materiel til Skønne Skævinge
To træer i præstegårdshaven besigtiges af
gartner og vurderes mht. til sikkerhed og
tilstand.
Gudstjenesten 4.s.i advent. Kan den flyttes til
om eftermiddagen?
Skiltehenvisning til kirkerne. Status

20
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Meddelelser til pressen
Næste møder

22
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Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

17
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Side 188A
En alt i alt en god oplevelse. Lidt skuffende med
deltagerantallet. Der er ønske om, at vi forbliver i teltet,
og ikke skal på den store scene. Vi vil gerne være med
igen næste år. Måske skulle tidspunktet rykkes en time til
kl. 12.
Punktet genoptages på næste møde.

Træerne besigtiget. Vi holder øje med dem mht. mulighed
for grene, der kan falde ned. Træerne kan stå mange år
endnu, er gartnerens vurdering.
Udsættes til næste møde. Der undersøges forskellige
uklarheder v/præsten
Orientering om sagen. Teknisk forvaltning foretager nogle
undersøgelser.
Løbende arrangementer. Sognecafeen.
Møder afholdes kl. 17.30-21.30. 11/9 (Per H.); 9/10
(Michael); 20/11 (Hanne); 11/12 (Anne-Marie)
Intet
Foretaget og godkendt.

