Referat fra møde i
Torslunde kirkes menighedsråd
Den 15. januar 2017
Afbud fra Inga og Stanley
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra 17.11.2016
Referatet godkendt
3. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Gert spørger om 3 ugers hjælp af Palle Olsson til hækklipning m.m. Leila taler med
Gert.
Deadline kirkeblad 1.2. Karsten skriver indlæg
Den kordegn nye lægger op til, at vores ansatte selv skal skaffe vikar ved fravær, hvilket
vækker undren. Karsten tager kontakt til kordegnen.
Det vækker undren, at Torslunde menighedsråd ikke er blevet inddraget ved
ansættelsen af ny kordegn.
4. Nyt fra præsten
Christian orienterede om medieprojekt om kirkens alterforside.
Menighedsrådet undre sig over, at rådet ikke er informeret inden processen er
igangsat. Christian kontakter Asta og provsten.
Ane og Christian kommer på næste møde med oplæg om konfirmationsforberedelsen for sognets børn i fremtiden.
Der holdes gudstjeneste i Torslunde St. Bededag.
Konfirmander: Der skulle tilsyneladende ikke være nogle som ønsker at bliver konfirmeret
om fredagen før Stor Bededag. Christian vender tilbage med navne på konfirmander som
ønsker at blive konfirmeret i Torslunde kirke om lørdagen. Det er vedtaget at om der er
konfirmander som ønsker at blive konfirmeret i Torslunde - så er det muligt. Karsten taler
med Stig fra Lille Solhøj som er ophavsmand til diskussionen - og hører præcist hvad
bekymringen omhandler.
Den 19. marts lukkes Torslunde kirke, da kommende konfirmander, holder gudstjeneste i Vejleå kirke
Der er spagettiggudstjeneste i Ishøj kirke den 7. februar med spisning i forsamlingshuset. Peter og Birte hjælper. Jytte efterlyser hjælpere
Christian tager kontakt til Ishøj
Der er lukkedage i sommer, som vi plejer. Det er weekenderne den 16/7 – 23/7 og
30/7
5. Nyt fra formand
Formanden ønskede Godt Nytår
Velkommen til Peter Hessner og Kjeld Henriksen, vi glæder os til samarbejdet
En hilsen fra biskoppen og provsten med ønsket om et godt nytår
Der er nye opgaver, der skal løses i forbindelse med Lutheråret
Kort orientering om Krigers Flak. Gefion er på sagen

6. Nyt fra kasserer – økonomi
Revisionsprotokollatet fra 24.11.2016 blev gennemgået og godkendt
Birte udtrykte bekymring omkring samarbejdet med NK løn og regnskab, som ikke har
været tilfredsstillende på det sidste. Birte tager kontakt til Nina Kryger.
7. Nyt fra kirkeværge
Intet
8. Nyt fra kontaktperson
Intet
9. Nyt fra præstegårdsudvalg - byggeudvalg
Karsten orienterede om byggeriet
Karsten og Peter er medlemmer i byggeudvalget og følger fremadrettet sammen op på
byggeriet.
Kontrakten med Ivan Madsen mangler stadig.
Karsten har flere gange nævnt Per Madsen, at der skal sendes kontrakt. Dette gælder også
vedr. specifikation af ekstra arbejder. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales penge til
firmaet, hvis der ikke fore ligger en kontrakt. Karsten kontakter Per Madsen
De defekte tagrender udskiftes ny i forbindelse med ombygningen
Der var enighed om, at der i stedet for ét toilet etableres to i forgangen.
MS sikring opsiges, således at vi kun har et sikkerhedsfirma. Torben tager kontakt til Stig
for tilbud. Karsten sørger for andet tilbud. Birte opsiger MS sikring.
Hvis, det kan afholdes inden for budgettet, foreslås oprettet et ekstra kontor
til personalet ved siden af Christians kontor i længen.
Birte pointerede, at dette arbejde først må igangsættes, når der er sikkerhed for, at
økonomien for den oprindelige ombygning holder
10.Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet
11.Arrangementer og bladudvalg
Fastelavn den 26. februar, kl. 13. Stanley varmer chokolade. Bylauget kommer med
boller. Karsten kontakter Bylauget. Gert sørger for tønder
Der er planlagt en musikgudstjeneste den 6. august med Lisbeth og hendes
sanglærer. Honorar 2000 kr.
Der er dialoggudstjenester den 2. juli, kl. 10 og den 9. juli, kl. 19
Koncert med Die Herren den 7. marts. Karsten sørger for håndklæder samt check
af billetter ved indgang. Lars og Karsten finder ud af det med Appen. Gert og
Henrik sørger for stole før og efter koncerten. Peter hjælper også
12.Eventuelt
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts
Jytte indkøber nye børnebøger
Karsten checker, hvor længe forpagtningsaftalen løber
Kjeld takkede for velkomsten
13.Næste møde den 19. marts, kl. 11.30

