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Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 19.04.2017 kl. 18.30
i sognegården
Til stede: Frida Guld, Bente Præstiin, Inga Thorsen, Ebbe Andersen, Erling Nielsen, Mai Franck, Ulla
Reipur og Heidi Marker.
01.Godkendelse og underskrift af sidste ref. 15.03.2017 (er foretaget)
02.Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
03.Anlægs/driftsønsker for budget 2018.
MR besluttede at søge forhøjelse af driftsrammen 2018 med kr. 45.000,00 til aflønning af børnekorsleder.
MR besluttede at søge anlægsmidler 2018 til nye borde i sognegården. Borde, som er lettere og
mere personalevenlige. Præsten undersøger priser.
04.Præstens Punkt.
Intet.
05.Provstiets godkendelse af frie midler 2017 og 5%’s midler( møblering af præstekontor) .
Provstiudvalget har på møde den 6.april 2017 godkendt menighedsrådets ansøgning af
27.3.2017 vedrørende anvendelse af frie midler 2017.
Det blev besluttet at igangsætte de ønskede arbejder i indeværende år.
Ligeledes har provstiudvalget godkendt menighedsrådets ansøgning af 27.3.2017 vedrørende
5% `s midler kr. 38.000,00 til færdigmøblering af præstekontoret.
Det blev besluttet, at præsten og kassereren foretager de ønskede indkøb.
06.Vedtagelse af Uvelses sogns menighedsråds vedtægter for aktivitetsudvalget jfr. bilag.
MR vedtog vedtægter for aktivitetsudvalget. Formanden underskrev.
07.Kirkerundtur 2017 - 27.august 2017(forespørgsel fra Nr. Herlev.) jfr. bilag.
Det blev besluttet, at der fra MR vil være repræsentanter ved kirkerundturen den 27. august
2017.
Formanden giver Nr. Herlev menighedsråd besked.
08.Organistens arbejdstider.
MR gennemgik organistens arbejdstid, og nedsatte et udvalg, som vurderer sognets behov for
organisttimer.
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09.Aktiviteter - praktiske opgaver i forhold hertil og planlægning af sognetur 07.05.2017.jfr. bilag.
Følgende aktiviteter er besluttet:
26. april - sognemøde ved Gunnar Grønholt, - kr. 2.200.00 – præsten ansvarlig.
07. maj - sogneudflugt – ca. kr. 20.000,00 - deltagerbetaling kr. 150,00 – udflugtsudvalg.
12. maj - 2 x konfirmationer - sanger Suzan Jensen - kr. 1.500,00 – Kontaktperson og næstformand vagt i våbenhuset.
13. juni - sommersang i kirken - traktement i sognegården - ca. kr. 500,00
20. eller 22. juni – Spaghettigudstjeneste – hotdogs kr. 1.000,00 - klovnen Tapé - kr. 3.700,00
09. juli - musikalsk aftenandagt i sognegårdshaven med hvidvin – kr. 1.000,00
09. august - sommerkoncert i kirken med Jesper Lundgaard - kr.23.500,00 - entré kr. 150,00 Kassereren ansvarlig.
12. august - pavillon ved byens sommerfest – aktiviteter – ca. kr. 3.000,00 – formanden og kassereren ansvarlig.
20. august - musikalsk aftenandagt med Jazz og hvidvin - kr. 5.250,00 – præsten ansvarlig.
Oktober - Gospelkoncert med Kefas - kr. 8.000,00.
10.Børnekor v/ Frida og Bente.
Provstiudvalget har godkendt menighedsrådets ansøgning om finansiering af børnekor med kr.
19.500,00 fra Aktivitetspuljen 2017. Formanden og præsten arbejder videre med ansættelse af
korleder.
11.Tilbagemeldinger fra eventuelle arrangementer, kurser, møder.
Nyt kursus om den digitale arbejdsplads den 2. maj. Flere fra MR har tilmeldt sig.
12.Berammelse af MR-møder resten af 2017.
Den 16. maj, kl. 18.30.
Den 21. juni, kl. 18.30.
Den 16. august, kl. 18.30.
Den 26. september, kl. 18.30.
Den 24. oktober, kl. 18.30.
Den 23. november, kl. 18.30.
13.Oplæg til Fællesmødet 20.04.2017 med deltagelse af præst og formand.
Formanden orienterede om fællesmødet den 20.04.2017 med byens foreninger, hvor MR vil
opfordre til, at den fælles portal www.uvelse-lystrup.dk benyttes af alle.
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14.Meddelelse fra formanden, næstformanden, kontaktpersonen, kirkeværgen, kassereren, sekretæren, medarbejderrepræsentanten, og evt. andre, herunder resultatet af kirkesyn
19.04.2017.
Kontaktpersonen .
Har deltaget i introduktionskursus for kontaktpersoner. Arrangeret af Landsforeningen for Menighedsråd.
Kassereren.
Menighedsrådet har fra Provstiet modtaget foreløbig driftsramme for 2018 på kr. 1.253.000,00.
Formanden, præsten, kassereren og regnskabsfører udarbejder foreløbigt budget 2018, som vil
blive forelagt til godkendelse på næste menighedsrådsmøde den 16. maj.
Ny udstiller af malerier i sognegården i juni, juli, august er Galleri Hanegal, Lystrup.
Kirkeværgen.
Fibernet er tilsluttet i præsteboligen.
I energirapporten vedr. præsteboligen er efterisolering af 2 lyskasser med 100 mm isolering anført med kr. 800,00. Prisen er nu ændret ifølge energikonsulenten til kr. 1.500,00. Der indhentes tilbud og arbejdet igangsættes.
Referat af kirkesynet dags dato, kl. 13.00 er udleveret til MR.
15.Eventuelt
Intet.
Mødet sluttede kl. 22.00

Referent: Ulla Reipur

