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Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 23.11.2017 kl. 18.30
i sognegården
Til Stede: Bente Præstiin, Inga Thorsen (deltog i punkt 01-04), Erling Nielsen, Mai Franck, Ebbe
Andersen, Frida Guld Tolentino, Ulla Reipur, Heidi Marker, regnskabsfører Birgitte Luck (deltog i
punkt 01-03).
01. Godkendelse og underskrift af sidste referat fra 24.10.2017.
Referat godkendt og underskrevet.
02. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 07a ”skærm i sognegården”.
03. Godkendelse af kvartalsregnskabet pr. 30.09.2017
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.
04. Konstituering.
Formand (skriftlig afstemning) - Bente Præstiin blev enstemmigt valgt med 6 stemmer.
Næstformand (skriftlig afstemning) - 5 stemmer på Inga Thorsen og 1 stemme på Ulla Reipur.
Inga Thorsen valgt.
Kasserer - Mai Franck blev enstemmigt valgt.
Kontaktperson - Ebbe Andersen blev enstemmigt valgt.
Kirkeværge - Erling Nielsen blev enstemmigt valgt.
Sekretær - Ulla Reipur blev enstemmigt valgt.
Bygningskyndig - Arkitekt Anders Alslev blev genvalgt.
Underskriftsberettiget – formand og kasserer valgt.
05. Flagallé i Uvelse og ved kirken
Formanden berettede om en gruppe frivillige personer, som arbejdede med at genindføre
flagallé i byen i forbindelse med konfirmation, byfest m.v. Hillerød kommune skal give tilladelse, og der skal ligeledes etableres/reetableres huller i fortovene. MR besluttede at støtte det
økonomisk ved konfirmation i byen, hvis det lykkes.
06. Aktivitetsudvalgets punkt – herunder beslutning om sognetur, koncert samt frokost for juleklipperne.
Sogneturen til maj 2018 blev godkendt.
Sommerkoncert til august 2018 er planlagt og godkendt.
Det blev besluttet at købe chokolade til de frivillige juleklipper.
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07. Præstens punkt.
Kaboo-kalenderen er bestilt og bliver aktiv pr. 01.01.2018.
Præstekontoret er færdigmøbleret via 5 %’s midlerne.
07a.Skærm i sognegården.
MR besluttede at bytte sognegårdens 65`skærm ud med en 75`skærm. Der er indhentet tilbud
på udskiftningen på kr. 7.237.50 incl. moms fra Proshop Europe Sales, som leverede 65”skærmen. MR besluttede at acceptere tilbuddet. Kassereren retter henvendelse.
08. Meddelelser fra formanden, næstformanden, kontaktpersonen, kirkeværgen, kassereren,
sekretæren, medarbejderrepræsentanten.
Formanden:
Intet.
Næstformanden:
Intet.
Kontaktpersonen:
Deltager i Fløs informationsmøde i Frederikssund sognegård.
Kirkeværgen:
Nyt toilet er etableret på toilettet ved kapellet.Kr.3.900.00 inkl. moms .
Elektriker er bestilt til at udskifte varmetimer i kirken.
Kassereren:
Cykelstativet er leveret og graverteamet sætter det op, når de får tid.
Forsikringsenheden har godkendt, at skaden på lydanlæggets kabler på kirkeloftet er dækningsberettiget. Udgiften vil blive erstattet med en selvrisiko på 10 % min. kr. 1.200,00.
Gaver indkøbes fra menighedsplejekontoen til 80 og 80+ årige tilhørende sognet.
Sekretæren:
Intet.
Medarbejderrepræsentanten:
Hvordan kan vi forhindre, at bilerne kører ind over græsplænen ved sognegårdens parkeringsplads? Det foreslås, at sætte nogle store marksten ved kanten. Muligheder undersøges.

09. Evaluering af mødeform.
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Et godt, men langt møde.
10. Eventuelt.
Intet

Mødet sluttede kl. 22:30
Referent
Ulla Reipur
Sekretær
Forud for Uvelses menighedsrådsmøde blev der afholdt et uforpligtende møde med Nr. Herlev
menighedsråd, hvor vi præsenterede os for hinanden samt drøftede mulighederne for fællesaktiviteter og samarbejde. Mødet blev afholdt uden referat.

