☐Indkaldelse ☒Referat
Menighedsrådsmøde i Skævinge-Lille Lyngby pastorat
Den 24/5-18 kl. 17.30 i præstegårdens mødesal.
Indkaldelsen udsendes ved formand Annelise Pedersen
Referent: Præsten

Side 173-173A

Fraværende med afbud: Laila Panslev, Grethe Gradischnig
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Se Intranettet for yderligere informationer.
Intet
Orientering om den pålagte ekstra ejendomsskat. Der er dialog med SKAT herom.
Intet
Fra Kirkegårdsbestyrelsen: menighedsrådet skal sammen med ledende graver
gennemgå kirkegårdene for registrering af gravminder, der skal kasseres eller
bevares og evt. sikres iht. Arbejdstilsynets regler herfor. Endvidere orientering om
evt. køb af elektriske katafalke. Per Hansen og præsten laver aftale med graver.
Intet
Fri 25-27/5.
Der er indtil videre indskrevet 71 konfirmander til næste år.
Diverse referater og meddelelser på IT-Skrivebordet.
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Referat

Godkendelse af dagsorden.
Besøg af kommunikationskonsulent Sarah
Auken d. 18/4 med emnet: Om perspektiver og
muligheder for kommunikation med sognet.
Opfølgning
Planlægning af udflugtsmål og program for
sogneudflugten 19/8.
Byggesag: restaurering af præsteboligen. Status
Økonomi. Bilag vedhæftet
a) Fremlæggelse af endelig kvartalsrapport 1.
kvt. 2018
b) Budget 2019
Ny dato for oprydning i mødesal og arkiv.
Facebook – anvendelse, materialer m.m.
Ekstra punkter
Indkøb af låsbart skab til
menighedsrådsformanden
Valg til menighedsrådet
Evaluering af 2. pinsedag
Køkkenbordpladen i køkkenet. Beslutning vedr.
udskiftning og merudgift til dette. Status
Morten Miland om diakoni. Opfølgning og
drøftelse. Se evt. tidligere fremsendte slides
Opfølgning fra Synsforretning 2018. Status

Godkendt. Punkter tilføjet under pkt. 8
Udsættes til senere møder

Opfølgning fra synet 2017:
a) Kalkning af væg bag alteret i Lille
Lyngby Kirke. Status
b) Sakristiet ved Skævinge kirke og
varmen i kirken. Status
Opfølgning af menighedsmødet 13/5

Fortsættes side 173A

Punktet genoptages på næste møde, og turen planlægges
færdig på dette møde.
Skorstene er malet. Sagen er dermed afsluttet.
a) Kvartalsrapport gennemgået.
b) Orientering om budgetsituationen. Der afholdes møde
med provsten d. 4/6.
13/8 kl. 9.
Genoptages senere
Godkendt at indkøbe, således at nødvendige arkiver kan
opbevares i henhold til den nye databehandlingslov.
Orienterings- og opstillingsmøde d. 28/8 kl. 19.00
Evaluering foretaget. Evt. gentagelse drøftes til næste år.
Arbejdet udføres i uge 32. Køkkenet tømmes efter
menighedsrådsmødet d. 13/6.
Udsættes til efter sommerferien.
Sagen med fugt i hjørnet af præsteboligen skal undersøges
nærmere. Præstegårdsværgen tager fat i sagen.
a) Afventer arbejdets udførelse
b) Murværk og dræn udbedret. Varmesituationen
afventer arbejdets udførelse.

Ved mødet blev der rejst et spørgsmål om, det er muligt at
fremsige trosbekendelsen i stedet for at synge den. Vi laver
en forsøgsperiode begyndende d. 3/6 og afsluttende d.
26/8. Der evalueres på dette d. 15/8. Der orienteres herom
ved indledningen til gudstjenesten d. 3/6.
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Opfølgning af medarbejdermøde 23/5
Pasning af arealer og p-pladser ved Skævinge
Kirke og præstegård. Status
Meddelelser til pressen
Næste møder – herunder planlægning af
efterårets menighedsrådsmøder
Eventuelt
Oplæsning, godkendelse og underskrift af
referat

Side 173A

Rigtig dejlig aften.
Stadig intet nyt fra provstiet.
Pkt. 8B
24/5 (Per P); 13/6 (Annelise), 15/8; 12/9; 24/10; 21/11;
5/12 – møder afholdes kl. 17.30-21.30.
Intet
Foretaget og godkendt

