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Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 16.08.2017 kl. 18.30
i sognegården

Til Stede: Frida Guld, Bente Præstiin, Inga Thorsen, Erling Nielsen, Mai Franck, Ulla Reipur.
Fraværende med afbud: Ebbe Andersen, Heidi Marker.
01. Godkendelse og underskrift af sidste referat fra 21.06 2017.
Referat godkendt og underskrevet. Ebbe Andersen og Heidi Marker underskriver senere.
02. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
03. Godkendelse af 2. kvartalsrapport 2017
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.
04. Ny forsøgslovgivning i folkekirken
Til drøftelse: Der nedsættes et arbejdsudvalg , og det foreslås, at medlemmerne bliver
forretningsudvalget samt præsten.
Det blev besluttet at nedsætte et arbejdsudvalg bestående af forretningsudvalget og præsten.
05. Beslutning vedr. cykelstativ på kirkegården.
MR besluttede at opstille cykelstativ på kirkegården. Kassereren har indhentet tilbud på
Kr. 6.381,25 incl. moms og fragt.
Kassereren ansøger Provstiet om tilladelse til at anvende kr. 6.381,25 til cykelstativet af kirkegårdens frie midler 2016 kr. 13.302,00, da udgiften til nye hækplanter viser sig kun at ville andrage kr. 8.800,00 - rest kr. 4.502,00. Det resterende beløb kr. 1.879,25 ( 6.381,25 – 4.502,00)
tages af menighedens frie midler 2016 (tidligere godkendt kr. 2.508,00). Der henvises til ansøgningen til Provstiet af 27. marts 2017.
06. Aktivitetsudvalgets punkt.
Aktivitetskalender forelagt og godkendt af MR.
07. Præstens punkt.
Konfirmanderne bliver nu undervist hver torsdag eftermiddag fra kl. 14:00-15:30.
Minikonfirmandundervisning udbydes i 2018-2019.
Møblering af præstekontor er påbegyndt.

Formand
Bente Præstiin
Kærstykket 23
3550 Slangerup
Tlf.: 48 27 80 41/20 66 94 74
Mail: toben@mail.dk
www.uvelsekirke.dk

08. Meddelelser fra formanden, næstformanden, kontaktpersonen, kirkeværgen, kassereren,
sekretæren, medarbejderrepræsentanten.
Formanden:
MR indbyder Nr. Herlev MR til fællesmøde d. 26. sept. 2017 om fremtidigt samarbejde.
Der startes spirekor fra 0.-1. klasse og børnekor fra 2.-3. klasse, begge kor undervises i skoletiden.
Kirkens stand ved Uvelse Sommerfest den 12.8. var en stor succes.
Kirkeværge:
Fra kirkegårdsbestyrelsen: Kirkeministeriet har godkendt vores ansøgning om at være med i
forsøg nr. 2. Vi er ved at indhente tilbud på IPads til brug for plantid. Graverne skal begynde at
registrere deres timer i plantid fra oktober 2017.
Kasserer:
Skaden på ledningerne på lydanlæg i kirken, forårsaget af mus, er den 22.6. anmeldt til Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring, hvorfra MR afventer afgørelse.
09. Evaluering af mødeform.
Der var enighed om, at mødeformen var god.
10. Eventuelt.
Intet.

Mødet sluttede kl. 21:15
Referent
Ulla Reipur
sekretær

