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Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 26.09.2017 kl. 18.30
i sognegården

Til Stede: Bente Præstiin, Inga Thorsen, Erling Nielsen, Mai Franck, Ulla Reipur, Ebbe Andersen,
Heidi Marker og Birgitte Luck (til og med punkt 5).
Fraværende med afbud: Frida Guld.
01. Godkendelse og underskrift af sidste referat fra 16.08 2017.
Referat godkendt og underskrevet.
02. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
03. Behandling og godkendelse af revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2016.
Revisionsprotokollatet af 05.07.17 vedr. årsregnskabet 2016 blev forelagt, godkendt uden
bemærkninger og underskrevet.
04. Godkendelse af endeligt budget 2018.
Endeligt budget 2018 blev gennemgået og godkendt med de bevilgede anlægsmidler
kr. 125.000,00 og den udmeldte driftsramme kr. 1.302.204,00. Tidsstempel 26092017 19:01.
05. Underskrift af ny vedtægt for den fælles kirkegårdsdrift.
Ny ”vedtægt for samarbejde om fælles kirkegårdsdrift” blev gennemgået af kirkeværgen.
Vedtægten blev godkendt og underskrevet af MR.
06. Aktivitetsudvalgets punkt.
Udsat til næste møde.
07. Stander ved Uvelse Brugs.
MR besluttede at indkøbe nyt gadeskilt magen til det gamle, som er slidt og rusten.
08. Præstens punkt.
Udgår pga. præstens afbud.
09. Meddelelser fra formanden, næstformanden, kontaktpersonen, kirkeværgen, kassereren,
sekretæren, medarbejderrepræsentanten.
Formanden: Formanden orienterede om MR-valg i fremtiden.
Fællemøde med Nr. Herlev MR bliver sandsynligvis den 23.11.2017.
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Invitation til reformationsjubilæum og landemode i Helsingør Stift den 29.10.2017 blev forelagt. Denne dato har Nr. Herlev og Uvelse fælles reformationsgudstjeneste i Nr. Herlev kirke.
Kontaktpersonen:
Kontaktpersonen har deltaget i infoaften den 7.9.2017 i Hørsholm vedr. Kirkeministeriets forsøgsordning og orienterede herom, primært vedr. fælles kontaktperson (forsøgsramme nr. 8),
men mente ikke, at det ville være relevant for Uvelse.
Ansættelseskontrakt for korleder er under udarbejdelse.
Kirkeværge:
Orienterede om Kirkeministeriets forsøgsramme nr. 2, som Uvelse deltager i.
Lille kaffebord er indkøbt til våbenhuset til kirkekaffe.
Kassereren:
Der er kommet nye medlemskort fra Coop, der udleveres til MR.
Ansøgningen af 20.8.2017 til Provstiudvalget vedr. cykelstativ på kirkegården bliver nok først
behandlet på provstiudvalgsmødet den 13.10.2017.
Har rykket Forsikringsenheden for svar vedr. skadeanmeldelsen af 22.6. (skadedyr på kirkeloftet).
Sekretær:
Deltog i budgetsamrådet de 7.9.2017 sammen med regnskabsfører.
10. Evaluering af mødeform.
Der er fundet en god mødeform.
11. Eventuelt.
Der er mange uvedkommende biler på kirkens parkeringsplads ved kirkelige handlinger. Formanden ville tage aktion på det.
12. Lukket møde.
Mødet sluttede kl. 21:15
Referent
Ulla Reipur
sekretær

