☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 19/2-20 kl. 18.15 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 194-194A

Fraværende med afbud: Anne-Marie Mikkelsen

Rådet mødes kl. 16.30 til drøftelse af gudstjenesten.

Meddelelser v/
A

Formand

B
C
D
E

Kirke- og
præstegårdsværge
Kasserer
Kontaktpersoner
Udvalg m.fl.

F
G

Personalet
Præsten

H

Provstiet m.fl.

Der henvises til DAP’en.
Brev fra provsten om gudstjeneste til debat.
Parkering ved vore kirker – orientering.
Ferie 4-15/3-20
Intet
Ferie 4-15/3-20
Intet
Fra kirkegårdsbestyrelsen: Evaluering af forsøgsprojektet om fælles
kirkegårdsdrift. Se bilag 190220-E
Intet
Fri 2-8/3-20
Orientering om PKYM
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.

Dagsorden
Punkter

Referat

Godkendelse af dagsorden.
Drøftelse af belægning på tomme gravsteder på
Skævinge kirkegård.
Valg til menighedsrådet 2020
Drøftelse af rekruttering af nye medlemmer

Dagsorden godkendt. Tilføjelse af punkterne 5A og 5B
Punktet udsættes til drøftelse, når der er lavet elektroniske
kirkegårdskort.
Godkendelse af to-årig valgperiode modtaget fra
Kirkeministeriet
Orientering om valgproceduren. Drøftelse om fremtidens
menighedsråd.

4

Økonomi

Regnskabet er ved at være færdigbehandlet hos
regnskabsføreren.

5
5A
5B

Ekstra punkter
Lukket punkt
Ønske om nye blomsterstager til bænkene i
Skævinge kirke. Pris. Ca. kr. 7.000
Nye Højskolesangbøger – skal vi have det?
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Nye stole til mødesalen. Se link til inspiration
nederst på siden
Drøftelse af evt. entrébetaling til koncerter
Skiltehenvisning til kirkerne. Status

Planlægning af sogneudflugten 7/6-2020
Drøftelse af omkostninger ved erhvervelse af
gravsted og gravning. Drøftelsen fortsættes fra
sidste møde.

Fortsættes side 194A

Se referat
Bevilget. Kirketjener sørger for bestilling.
Det er besluttet at der indkøbes 50 stk. af
højskolesangbogen, når den nye udgave udkommer.
Forskellige løsninger blev drøftet. Punktet genoptages på
næste møde.
Der førtes en drøftelse. Punktet genoptages senere.
Måske kan kommunen finde penge til skiltning i 2021; men
der kan ikke loves noget. Vi retter fornyet henvendelse til
kommunen i løbet af 2020.
Fordeling af opgaverne.
Præcisering af beslutningen fra sidste møde: Vi følger den
politik, som provstiet beslutter skal være gældende.

Fortsat fra side 194
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Meddelelser til pressen
Næste møder

14
15

Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 194A
Løbende arrangementer.
Møder afholdes kl. 17.30-21.30. 19/2 (Annelise); 25/3
(Anne-Marie); 15/4 (Laila); 13/5 (Per H); 10/6 (Michael)
Intet
Foretaget og godkendt

