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Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 21.06.2017 kl. 18.30
i sognegården
Til stede: Frida Guld, Bente Præstiin, Inga Thorsen, Ebbe Andersen, Erling Nielsen, Mai Franck, Ulla
Reipur, Heidi Marker.
01. Godkendelse og underskrift af sidste ref. 16.05.2017.
Er tidligere foretaget.
02. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
03. Præstens Punkt.
Den 8. juni tog præsten imod kordegnene fra Det Fælleskirkekontor (Hillerød) til et uformelt besøg
i sognegården i Uvelse.
Projekt med hjemmestrikkede dåbsklude er igangsat.
Den kommende børnekorsleder hedder Ole Håndsbak Christensen, er skuespiller, kirkesanger,
korleder og under uddannelse som organist. Ole Håndsbak Christensen tiltræder efter sommerferien.
04. Orientering om flagdage.
Det blev besluttet at fortsætte som hidtil i henhold til kirketjenerens instruks.
05. Skoletjeneste.
Præsten deltager i repræsentantskabsmødet den 31. august i Ullerød kirke.
06. Orientering og beslutning om at være med i forsøgsramme 2, der giver mulighed for at have
fælles økonomi i den Fælles Kirkegårdsdrift.
Det blev drøftet og besluttet at være med i. Ansøgning er sendt.
07. Vedr. fællesmøde i Nr. Herlev–Uvelse pastorat.
Orientering og beslutning om at deltage i fællesmøder med Nr. Herlev menighedsråd. Formanden
tager kontakt.
08. Vedr. ansøgning om lån af kirkerum til sangcirkler.
Præsten tager kontakt til ansøger Jan Schjals Hansen og aftaler et møde, før der tages stilling til
ansøgningen.
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09. Aktivitetsudvalgets punkt.
Aktivitetsforslag ang. koncert og reception i forbindelse med Blue Train`s udgivelse af 2. CD blev
forelagt og godkendt. Koncerten afholdes søndag den 10. september kl. 19.00 i kirken og efterfølgende reception i sognegården.
10. Meddelelser fra formanden, næstformanden, kontaktpersonen, kirkeværgen, kassereren,
sekretæren, medarbejderrepræsentanten.
Formanden:
Formanden orienterede om sin deltagelse i ERFA-møde.
Kontaktpersonen:
Orienterede om ERFA-mødet den 14. juni 2017. MR har fået udleveret referat af mødet.
Frederikke har opsagt sit rengøringsjob i præstekontoret pr. 3. juni 2017.
Kirkeværge:
Ledninger til lydanlægget i kirken skal udskiftes på grund af mus, som har bidt ledninger over 2
steder. North Star foretager udbedringen.
Kassereren undersøger, om det er en forsikringssag.
Kirkeværgen orienterede om mødet vedr. plantid.
Kassereren:
På næste menighedsrådsmøde den 16. august skal 2. kvartalsregnskab godkendes.
Den 7. september er der budgetsamråd i Hillerød Provsti. Præsten deltager sammen med regnskabsfører, da kassereren og formanden er forhindret.
Medarbejderrepræsentant:
Der er et problem med skrald efter udlejning af sognegården. Kassereren sørger for, at problematikken indføres i husorden for leje af sognegården
11. Eventuelt.
Der ønskes cykelstativer til 4 cykler ved kirken.

Mødet sluttede kl. 21.00

Referent. Ulla Reipur

