Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 7.5. 2019
Kl. 19.00
I konfirmandstuen
Afbud fra Inga
Dagsordenen:
Referat skrives med rød skrift!
1. Valg af referent Lars Grangaard
2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt
3. Godkendelse af referater fra 12.3.19 Godkendt
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant Intet
5. Nyt fra præst Intet
6. Nyt fra formand Karsten beretter om skelsagen og biskoppens svar. Vi tager svaret til
efterretning. Karsten udtræder af det menighedsrådsnedsatte skelssagsudvalg og Peter indtræder.
Karsten beretter om kirkeskovsprojektet og arbejdet med lokalplanen. Karsten giver en briefing
fra bylaugsmøde om det emne.
7. Nyt fra kasserer – økonomi: kvartalsrapporten Birte beretter om kvartalsrapporten.
Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 blev behandlet og godkendt på MR-mødet.
8. Nyt fra kirke, præstegård og kirkegården underskrift af vedtægter for Torslunde Kirkegaard –
udkast vedhæftet. Torben indkalder til kirkesyn. Der rejses spørgsmål fra Per Axelsen vedrørende
mangelfuld kalkning af kirken. Torben beretter om rådskade ved våbenhusets tag. Skadesrapport
udarbejdet af Per Axelsen er indsendt til provstiet. Vi afventer svar. Taget midlertidigt repareret.
Torben orienterer om stensætningsprojekt ved kirkegårdshuset. Forespørgsel til fredningsnævnet
for København er indsendt. Vi afventer svar.
Susanne orienterer om vedtægter i forbindelse med kirkegårdsgravsteder. Menighedsrådet skal
underskrive kommende regler for vedligehold mm. Kirkegårdsudvalget regulerer ændringer i
vedtægter til fremtidig brug.
Karsten beretter om landskabsarkitekt der har ekspertice i skovkirkegårdsprojekter. Rådet ønsker
et møde med denne arkitekt. Birte kontakter arkitektkonsulenten Anne Stausholm.
9. Nyt fra kontaktperson Leila orienterer om personregistrering og kursus i dette. Susanne ønsker at
deltage i dette kursus. Det bevilges af rådet.
Peter og Christian arbejder videre med etablering af internetforbindelse i kirkegårdshuset,
konfirmandstuen og præstekontorhuset.
10. Arrangementer og kommunikationsudvalg
hjemmeside og kirkenyt Lars forslag til musikalske aktiviteter for 2020 vedtages. Lars beretter
om den nye hjemmeside der er tæt på at være klar til at gå i luften.
11. Eventuelt Leila roser påskens aktiviteter som var velbesøgte.
12. Næste møde: Onsdag den 12. juni kl. 16.00.

