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Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 24.10.2017 kl. 18.30
i sognegården
Til Stede: Frida Guld Tolentino, Bente Præstiin, Inga Thorsen, Erling Nielsen, Mai Franck, Ulla Reipur og Ebbe Andersen
Afbud: Heidi Marker.
01. Godkendelse og underskrift af sidste referat fra 26.09 2017.
Referat godkendt og underskrevet.
02. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
03. Beslutning vedr. Kaboo kalenderfunktion
Præsten informerede om kalenderfunktion. Menighedsrådet besluttede at benytte denne
med opstart 1. januar 2018. Pris kr. 3.500,00 incl. moms. Evaluering efter et år.
04. Drøftelse af ny forsøgslovgivning i Folkekirken ved arbejdsudvalget
Arbejdsudvalget, der blev nedsat for at undersøge mulighederne for samarbejde med andre
sogne indenfor provstiets område deltog i Stiftets infomøde den 7. september i Hørsholm
sognegård. I provstiet findes allerede flere samarbejdsaftaler omkring kordegne, regnskab og
kirkegårde, og MR har ansøgt om at være med i forsøg nr. 2 igennem den fælles kirkegårdsdrift.
05. Problemer med parkering på kirkens arealer
Formanden kontakter provstiet med henblik på den uvedkommende parkering.
06. Aktivitetsudvalgets punkt
Aktivitetskalender forelagt og godkendt.
07. Fastsættelse af kommende mødedatoer 2018
Torsdag den 18. januar, tirsdag den 20. februar, torsdag den 22. marts, tirsdag den 1. maj og
onsdag den 20. juni 2018.
08. Præstens punkt.
Gudstjenestelisten blev forelagt. Praksis har hidtil været kun at henvise til højmesser i Nr. Herlev på søn-og helligdage, hvor der ingen er i Uvelse.
Fremover bekendtgøres alle Nr. Herlevs gudstjenester i kirkebladet.
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09. Udfyldelse for Brugerundersøgelse for stiftsadministrationen
MR har svaret individuelt.

10. Meddelelser fra formanden, næstformanden, kontaktpersonen, kirkeværgen, kassereren,
sekretæren
Formanden:
Formanden gav referat fra formandsmødet den 12. oktober 2017 i Provstiet.
Ved næste MR-møde den 23. november er Nr. Herlevs MR inviteret til fælles informationsmøde. MR har udarbejdet en lejeaftale vedr. Uvelse Sognegård, hvor der gøres brug af hjælp fra
sognegårdsmedhjælper i forbindelse med bisættelse/begravelse.
Næstformanden:
Intet.
Kontaktpersonen:
Har været på Uvelse skole og hilse på korleder Ole. Ansættelsespapirerne er udarbejdet. Kontaktpersonen foretager medarbejdersamtaler (MUS).
Kirkeværgen:
Der har været vandskade på kirkegården, da vandrør i jorden er tæret op, og jorden omkring
er undermineret. Skaden er udbedret for kr. 10.937,19 incl. moms. Kassereren undersøger,
om forsikringen dækker.
Der skal bestilles ny kalendere. Formanden sørger for dette.
Manglende betaling vedrørende et gravsted. Pårørende bliver kontaktet og gravstedet bliver
måske nedlagt.
Kassereren:
Provstiet har godkendt vores ansøgning om cykelstativ. Tilbuddet bliver accepteret.
Fremover skal der trykkes 650 stk. kirkeblade, da der bliver omdelt 580 stk., 15 stk. udsendes
pr. post og resten lægges i kirken og sognegården.
Sekretæren:
Informerede om juleklipning tirsdag d. 31. oktober kl. 10:00-12:00 og kommende tirsdage.
11. Evaluering af mødeform
God form.
12. Eventuelt.
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Intet.
13. Lukket møde
Mødet sluttede kl. 21:45
Referent
Ulla Reipur
sekretær

