Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 7.1. 2020
Kl. 19.00
I konfirmandstuen
Afbud fra
Dagsordenen:
1.
2.
3.
4.

Valg af referent Lars Grangaard (referat skrives med rødt)
Godkendelse af dagsordenen godkendt
Godkendelse af referater fra 10.11.19 godkendt
Nyt fra medarbejderrepræsentant
ansøgning om kopimaskine: Samsung C 9201. 1000 kr. pr. måned inkl. service.
vil betyde, at vi ikke længere skal låne maskinen i Vejleå, men kan printe programmer mm.
https://printerguys.eu/da/?gclid=CjwKCAiA8qLvBRAbEiwAE_ZzPUrIuIpuyKK0zaZ_I48HnhdlYmDmLb2whd
SzUooyA7MyDKKSAHT6choCfh8QAvD_BwE

Vi ønsker at færdiggøre kontor til menighedsråd/organist og indkøb af en kopimaskine og 2 hæve
sænke borde. Inga, Peter og Lars er tovholdere på projektet.
Lars bestiller udhængsskab til kirkemuren.
Vi tilmelder os salmedatabasen til 900,-kr årligt abonnement.
Lars tilmelder spirekoret til spirekorstævne 25. januar i Ansgar kirke i Hedehusene.
Lars bestiller 15 Den danske salmebog med stor skrift og 15 med normal skrift og 40
kirkesangbøger.
5. Nyt fra præst Christian orienterer om sene eftermiddagstjenester i kirken indtil videre positivt
fremmøde samt ”vælg selv salme” gudstjenester som også er populære Christian arbejder videre
med mulighed for diskussionsaften i konfirmandstuen med emner fra biblen. Der er ros fra
menigheden til præsten om de nye gudstjenestetiltag.
6. Nyt fra formand
forretningsorden: input til dagsordenen Karsten orienterer om adgangsvej til kildeplads.
Menighedsrådet diskuterer om de ønsker at sælge jord til Hofor. Rådet vedtager at der kan være
tale om en bytte ordning eller evt. lejeaftale, men salg står ikke lige for.
Indlæg til dagsorden bedes indberettet senest 8 dage før mødet.
7. Nedsættelse af valgudvalg Karsten orienterer om valgudvalg for menighedsrådsvalg 2020. Tirsdag
den 12. maj kl. 19.00 er der orienteringsmøde i konfimandstuen.
8. Nyt fra kasserer – økonomi:
Kvartalsrapport provstiudvalget har godkendt budget 2020 den 29. november 2019.
PWC har den 5. august 2019 foretaget beholdningseftersyn.
Birte opfordrer til at indkøbe 25 stole til konfirmandstuen. Vedtaget.
9. Nyt fra kirke, præstegård og kirkegården ved graver og kirkeværge mfl. Intet nyt fra udvalget.
Peter indkalder til møde. Udvalget er: Torben. Birte, Susanne, Peter, Karsten. Torben orienterer
om rådskadesagen i våbenhuset. Torben orienterer om kirkebyggerimøde i stiftet om regler

10. Nyt fra kontaktperson:
Ansættelser: kirkesangere Leila orienterer om nyansættelsen af kirkesangerne. Der er positiv
respons.
11. Arrangementer og bladudvalg
nytårskur Karsten står for arrangement madindkøb.
fastelavn Peter står for kontakt til bylaug
babyyoga? Rådet ønsker ikke babyyoga pt.
pilgrimsvandring 2020 Leila orienterer om forslag til pilgrimstur til Lund, Sverige lørdag den 15.
august. Bustur vil koste ca. 5000,-kr tur retur fra Torslunde. Rådet godkender projektet.
Deltagerpris 50,-kr. pr. person. Rådet giver en øl eller vand og et stykke kage.
12. Honorar til tillidsvalgte (Ebbe):
regulering i flg. referat fra provstiudvalget af 29.11.19:
formand 30940 kr., kasserer 19890 kr., kontaktperson 5789 kr. og kirkeværge 19890 kr.
(korrektion sendt ud pr. mail 21.12.19) Rådet tager punktet op til næste møde.
13. Eventuelt
Susanne sørger for eftersyn af hjertestarteren.
14. Næste møde/møder 2020 søndag den 8. marts kl. 11.00

