Referat fra møde i
Torslunde kirkes menighedsråd
Den 11. juni 2017

Afbud fra Lars, Leila, Gert og Christian

Dagsordner og referater skal fremover sendes som pdf-filer, så alle har mulighed for at
åbne filerne.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse ad referat fra den 19.3.2017
Referatet godkendt
3. Nyt fra Medarbejderrepræsentant ved Lisbeth
Hjælp til Torsbo
Der er fortsat problemer ved vikardækning og lønindberetning efter, der er kommet
ny kordegn. Karsten tager kontakt til Leila, Johan og Rosa
Lisbeth fortalte om forholdene ved gudstjenester på Torso
Christian og Kjeld tager kontakt til lederen af plejehjemmet
Lisbeth prøver at finde frivillige til at hjælpe på Torsbo
4. Nyt fra præsten
Intet
5. Nyt fra formanden
Kort orientering fra formandsmødet i provstiet, næst formandsmøde holdes her.
Karsten orienterede om møde med ekspropriationskommissionen om
ledningsføringen fra Krigers Flak over præstegårdsjorden om den tilbudte
erstatning. Menighedsrådet gav Karsten mandat til at undersøge, hvad de
omkringliggende ejere gør i sagen og handle herefter
Karsten deltager i budgetsamrådet i provstiet den 15. juni
6. Nyt fra kasserer – økonomi
Kvartalsrapport for 1. kvartal blev gennemgået og godkendt
Orientering om foreløbigt Budget 2018 samt anlægsønsker for 2018
7. Nyt fra kirkeværge
Torben orienterede om tilbud på energigennemgang af kirke og graverhus
Menighedsrådet besluttede, at accepterer det forelagte tilbud inden for rammerne af
dette.
Torben og Peter ser på varmeforbruget i kirke og våbenhus.

8. Nyt fra kontaktperson
I forbindelse med Gerts sygdom er menighedsrådet enige om at der indhentes
lægerklæring ligesom der ansøges om en §52 erklæring. Kontaktpersonen har
ansvar for dette.
Der var ligeledes enighed om at Leila og Stanley udarbejder en stillingsbeskrivelse
på graver- og kirketjenerstillingen. Der søges efter en vikar med mulighed for fast
ansættelse.
Der var ligeledes enighed om at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af
Karsten, Christian, Torben, Leila samt Susanne Hansen fra provstiet.
Der var ligeledes enighed om at ansætte Henrik 4 timer pr. uge under Gerts sygdom,
og at der udbetales 10.000 kr. som et engangsbeløb, for arbejde i foråret. Peter
igangsætter og følger op på Henrik.
Torben overtager den administrative del af graverfunktionen under Gerts sygdom
Leila indgår som vikar som kirketjener. Ved bisættelser kontaktes Ishøj kirkegård.
Der var enighed om at givet et engangsbeløb på 15.000 kr. til Peter for det store
arbejde, han har haft som kontaktperson til håndværkerne under byggeriet
9. Nyt fra præstegårdsudvalg – byggeudvalg
Peter orienterende om byggeriet, der stort set er færdigt. Den røde længe venter med
at blive malet til næste år
Peter har modtaget tilbud på kalkning af kirkemur og kirke på 78.000 kr. Peter og
Torben ser på hvad der skal kalkes og sætter våbenhus og kirkemur i gang.
Menighedsrådet godkendte, at Karsten får en sten i bytte for alt jorden, der brugt
ved terrassen.
10.Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet
11.Arrangementer og bladudvalg
Lars og Karsten har talt sammen om kommende arrangementer
12.Evetuelt
Karsten orienterede om indvielsen og fødselsdagen den 2. juli
Karsten står for arrangementet
Peter og Leila køber gavekort til Christian
Inga påpegede vigtigheden af at efter ombygningen af præstebolig, påhviler det
præsten at vedligeholde bolig og have ifølge reglerne om tjenestebolig.
Dette drøftes med Christian og en aftale udarbejdes.

Næste mødesøndag den3. september kl. 11.

