Dagsorden til møde i menighedsrådet mandag den 26. november kl 19
Dagsorden skrevet med sort. Referatet skrives med rødt.

1. Valg af referent Lars Grangaard
2. Godkendelse af dagsorden Godkendt
3. Godkendelse af referat fra 30.9.18 Kasseren oplyser at der skal tilføjes
at revisionsprotokolat 2017 er behandlet og godkendt.
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Intet at meddele.
5. Nyt fra præsten
Christian beretter om positiv kreativ lørdag for Torslundes børnefamilier.
Lasagnegudstjenesten i november var godt besøgt ca. 35-40.
Julegudstjenesten er kl. 14 og 15.30 + 11.00 på Torsbo.
6. Nyt fra formanden - anlæggelse af adgangsvej til kirkepladsen.
Information om skelsagen.
Karsten beretter om adgangsvej til kirkepladsen. Det kan ikke anbefales at
gå i gang med projektet. Projektet sættes i bero indtil videre.
Ansøgningen fra Hofor kan ikke imødekommes.
Udvalget har orienteret om skelsagen. Rådet følger provstiudvalgets
anbefalinger af skrivelse 26. oktober 2018. Rådet afventer kommunens
afgørelse og er i dialog med kommunen.
7. Nyt fra kasserer - økonomi
Kvartalsrapporten fra tredje kvartal godkendes.
Der indkøbes to hæve/sænke skriveborde til kontor og to
skrivebordsstole. Peter, Torben og Lars rykker på det.

8. Nyt fra kirkeværge
Tilbud fra Per Madsen vedrørende rådsskade i tagtømmer ved våbenhus.
Indstilling sendes til provsti.
9. Nyt fra kontaktperson
Leila beretter om interview med konsulent fra Landsforeningen af
Menighedsråd om ansættelseskontrakter.
Personalemøde planlægges vedrørende regler for afholdelelse af
feriedage/fridage/friweekends med hjælp fra konsulent fra
Landsforeningen af Menighedsråd.
10. Nyt fra præstegårdsudvalg
Intet at meddele
11. Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
Intet at meddele
12. Arrangementer og bladudvalget
Lars beretter om billedophavsretsag rejst mod kirkens hjemmeside. Vi
benytter fremadrettet gratis billeder uden ophavsret fra nettet eller egne
billeder der kan bruges.
Harmonikaensemble fra Ishøj Kulturskole medvirker gratis ved
musikgudstjeneste 20. januar 2018. Forslag om kirkekaffe efter
musikgudstjenesten.
Juletræstænding: Stanley, Peter handler ind og kontakter Bylauget.

13. Eventuelt Kjeld Henriksen meddeler at han flytter fra Torslunde til
Ishøj men ønsker at blive i rådet som suppleant. Vi tager ansøgningen til
efteretning.

14. Næste møde tirsdag den 15. januar kl. 19.00

