Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 30.9. 2018
Kl. 11.00
På Christians kontor
Afbud fra Kjeld Henriksen
Referat af dagsorden til mødet 30. september 2018. Referat er med rød tekst. Dagsorden med sort tekst.
Dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referent Lars Grangaard
Godkendelse af dagsordenen Godkendt
Godkendelse af referater fra 18.8.18 Godkendt
Nyt fra medarbejderrepræsentant Intet
Nyt fra præst orienterer om kirkekreativ lørdag den 3. november kl. 14-16.30 i Torslunde kirke for
børnefamilier i Torslunde
6. Nyt fra formand
anlæggelse af adgangsvej til kildepladsen vest om konfirmandstuen. Karsten orienterer om
projektet. Opfordring til at tilslutte sig projektet. Udvalget kontakter Christian Lerche om en aftale.
Udvalget orienterer desuden om skelsagen. Menighedsrådet arbejder videre med sagen.
Karsten orienterer om møde med provst, formænd, kirkegårdsudvalg, gravere.
om evt. samarbejde mellem Torslunde og Ishøj kirker.
Susanne arbejder videre alene med at registrere/digitalisere gravsteder og får hjælp til
kirkegårdsarbejde i det omfang der er behov. Karsten orienterer provsten. Kirkegårdsleder Jesper
fra Ishøj kontaktes om at være konsulent på opgaven om at registrere gravsteder hvis der kan
findes en økonomisk aftale som kan tilfredstille både menighedsråd og Jesper.
7. Nyt fra kasserer – økonomi:
Birte orienterer om budgettet 2019. Endelig budget afleveret den 19-09-2018 kl. 14:54.
Susanne skal have en konto til indkøb til kirke og kirkegård. Den er ikke oprettet endnu men der
arbejdes videre med opgaven.
8. Nyt fra kirkegården ved kirkeværge + graver
renhold af ikke benyttede gravsteder – videre drøftelse
Peter orienterer om faktura som ikke skal betales.
9. Nyt fra kontaktperson
Leila var til møde i provstiet om projekt om personaleledelse. Interviewrunde og gennemgang af
kontrakter på personale skal gennemføres i det kommende år.
10. Nyt fra præstegårdsudvalg
Intet
11. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Intet

12. Arrangementer og bladudvalg Lars orienterer om kommende arrangementer

13. Eventuelt
Hjertestarter skal reklameres på hjemmeside, kirkeblad,
Yogaholdet ønsker at få en nøgle til læreren. Peter sørger for at få lavet en nøgle til læreren.
14. Næste møde: 4.11.18 kl. 14

