Referat fra møde i menighedsråd
Torslunde kirke
15.9.2019
Afbud fra Sanne, Christian, Benthe og Lisbeth.
Til stede: Inga gik efter punkt 6; Lars gik efter punkt 7; Karsten, Birte, Peter, Ebbe, Keld, Torben og Leila
Dagsordenen:
1. Valg af referent: Leila
2. Godkendelse af dagsordenen. Punkt 10 blev rykket frem til punkt 6, som udgik.
3. Godkendelse af referater fra 12.6.19. Godkendt.
4. Arrangementer og kommunikationsudvalg
Der er 7 børn i spirekoret og 4 i børnekoret, så Lars vil bruge begge kor til
børne/familiearrangementerne.
Kirkefolderen trykkes ca. hver anden måned som et forsøg i efteråret 2019.
Allehelgens aften/græskarsuppe: Anders laver suppen. Peter og Ebbe hjælper med bordopstilling.
Birte, Inga og Leila hjælper yderligere.
Birte og Inga tager lasagnegudstjenesten.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Lars og Leila laver en oversigt over nabokirkens satser for vikarer til kirkesangere og organister til
næste møde.
6. Nyt fra kontaktperson.
Oplæg om opgaver og arbejdsvilkår for ny kirkekone blev godkendt.
Sanne og Leila laver en egentlig rengøringsplan til den nye kirkekone.
Der blev nedsat et udvalg for ansættelse af ny kirkesanger: Christian, Lars, Karsten og Leila;
første møde 17.9.19 kl. 16.00.
Menighedsrådet ønsker et højt fagligt niveau (som Lisbeth), og en person, der kan både dække
gamle som nye salmer.
Udvalget laver oplæg til stillingsannonce i samarbejde med provstiets personalekonsulent. Der
indkaldes til samtaler med prøvesang, som menighedsrådet kan deltage i.
Menighedsrådet besluttede, at organist og kirkesanger (og øvrigt personale) ikke er forpligtet til at
deltage i tjenester udenfor kirkens område så som hjemmebryllupper.
7. Nyt fra formand
HOFORs forslag om etablering af adgangsvej;
menighedsrådet indstiller til, at HOFOR kan leje jord af kirken med brugsret til at etablere en
adgangsvej (ikke langs med kirkegårdens jord). HOFOR kan forpagte jorden og skal genoprette
området efter endt leje.
Menighedsrådet vil indstille til provstiet, at jorden ikke bliver solgt fra, men det er provstiet, der
tager den endelige beslutning.
Karsten fortsætter kontakt og forhandlingerne med HOFOR.
Status på skelsagen:
Udkast til aftaledokument af den 11.7.19 vedr. arealoverførsel fra matr.nr. 1a og 1i
Torslundemagle By til matr.nr. 58 Torslundemagle By, Torslunde, blev læst op.
Herefter forlod Karsten mødet.

Menighedsrådet skrev under på aftalen.
Herefter deltog Karsten igen i mødet.
8. Nyt fra kasserer
Birte gennemgik kvartalsrapporten og anlægsaktiviteterne 2019.
Menighedsrådet har på sit møde den 15.9.2019 gennemgået revisionsprotokollatet og
revisionspåtegning til regnskab 2018 og taget det til efterretning.
9. Nyt fra kirke, præstegård og kirkegården – udvalg
Torben har fået godkendelse fra Kgl. Bygningsinspektør, stiftet og provstiet, så arbejdet med
våbenhuset går i gang i den kommende uge.
Der holdes løbende byggemøder.
Peter har aftale med tømrer om sikring af kirkedøren og evt. nye låse efter indbruddet.
Peter vil indhente 2 tilbud på renovation af kirkemuren.
Vedtægterne for kirkegården blev underskrevet, og udkast til hjemtagelsesbrev blev godkendt.
Graverforeningen skal måle kirkegården op i forbindelse med nøgletal. Birte undersøger, hvad det
vil koste.
Torben vil finde farvekoder på døren til graverhuset, så den kan males i samme farve som
kirkedøren.
10. Rapport fra kirkegårdskonsulenten
Torben undersøger i stiftet, om menighedsrådet må gå videre med forslaget fra Anne Stausholm.
Sanne og Torben inddrages i projektet og deltager i de kommende møder.
Menighedsrådet godkendte prisen på projektet på ca. 70.000 kr. inkl. deltage i møder, referater
mm.
Udvalget består af Birte, Peter, Karsten, Sanne og Torben.
11. Eventuelt
Ærgerligt, at den nye alterdug blev indviet i sommerperioden.
Birte vil opfordre Lars til, at voksen og børnekoret deltager i korkoncerter i DR Koncerthuset.
Der er også korkoncerter i Operahuset: Foyerkoncerter.
12. Næste møde; den 10.11.19 kl. 11.00
Ref. Leila, 17.9.19

