Møde i menighedsråd Torslunde kirke
Den 8.3.2020 Kl. 11.00
I konfirmandstuen
Afbud fra
Dagsordenen:
1. Valg af referent: Lars Grangaard
2. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
3. Godkendelse af referat fra 7.1.20: Godkendt
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant: Intet
5. Nyt fra præst: Intet
6. Nyt fra formand:
Karsten orienterer om Corona politik i kirken. Der er sat decinficerende creme frem i kirken til besøgende.
Tirsdag den 12. maj kl.19.00 er der orienteringsmøde i konfirmandstuen om menighedsrådsvalget i november 2020. Christian
sender mail til provstikoordinator om at annoncerer dette.
7. Nyt fra kasserer – økonomi:
gennemgang og godkendelse af regnskab 2019
Orientering om udviklingsplan for Torslunde Kirkegård:
Årsregnskab 2019 afleveret d. 24-02-2020 14:04 blev behandlet og godkendt.
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 afholdes et valgmøde og et efterfølgende menighedsrådsmøde om kirkeskovsprojektet med
landskabsarkitekt som eneste punkt samt kvartalsrapporten skal godkendes her.
8. Nyt fra kirkegårdsudvalg, kirke, præstegård og kirkegården ved graver og kirkeværge mfl.
Peter orienterer om vellykket internetinstallation i graverhuset og malerarbejdet er ved at være færdiggjort.
Torben orienterer om der indhentes tilbud fra murer på kalkning af kirken samt reparation og kalkning af kirkemuren.
9. Nyt fra kontaktperson: personalemøde, MUS-samtaler
rapport fra kursus om arbejdsmiljø
Ansøgning om kursus fra kirkesanger (Lars): Masterclass Tina Kiberg, 750 kr. 1 dag.
Ansøgning om kursus for graver: kirkegårdsanlæg, etablering og pleje. 15 dage, 1890 kr.
Folde-katafalk
Der planlægges et aktivitetsudsvalgsmøde om den fremtidige gudstjeneste i Torslunde kirke.
Karsten, Christian, Lars G, Leila, Susanne, Lars F, Dorthe.
Kurserne ovenfor godkendes. Fremadrettet søger man kurser på menighedrådsmøde før det afholdes.
Leila orienterer om dåbsklude der fremadrettet hækles til kirken af en frivillig. Materialer betales af kirken.
Vi afventer tilbud på katafalk.
10. Koordinering af arrangementer, hvor andre foreninger/grupper er involveret
Susanne og Lars G tager kontakt til Bylauget ved fremtidige arrangementer: Juletræstænding og Fastelavn.
11. Musikalske aktiviteter 2021 - Lars sender ud i løbet af ugen
Lars forslag til koncerter i 2021 accepteres som rundsendt undtagen koncert den 18. september 2021 som ønskes
genforhandlet.
12. Arrangementer og bladudvalg
Karsten står for skærtorsdags madbestilling 9. april. Peter og Stanley hjælper også til. Gudstjeneste kl. 17.00 spisning kl. 18.00
13. Eventuelt
14. Næste møde/møder 2020 - valgmøde 12.5.20 kl. 19
Lukket møde: Honorar til tillidsvalgte - fortsat fra sidste møde

