Referat fra
møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 8.11. 2017
Til stede: Søren Nolsøe, Birte, Christian, Ebbe, Karsten, Keld, Lars, Peter, Sanne, Torben og Leila
Mødet startede med at ønske tillykke til Keld med hans 75 års fødselsdag og Ebbe og Torben med deres
25 års jubilæum.
Dagsordenen:
1. Vores nye provst, Søren Nolsøe
Søren og menighedsrådet ønskede et fortsat godt samarbejde i provstiet.
2. Godkendelse af dagsordenen
godkendt.
3. Godkendelse af referater fra 24.9.17
godkendt.
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Ikke noget nyt.
5. Nyt fra præst
Ikke noget nyt.
6. Nyt fra formand.
Kriegers Flak – de graveprøver.
7. Nyt fra kasserer – økonomi
Torslunde menighedsråd har på sit møde den 8. november 2017 behandlet og godkendt
Provstiudvalgets godkendelse af regnskab 2016.
Menighedsrådet behandlede og godkendte kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2017.
8. Nyt fra kirkeværge
Glad for at Sanne er ansat som ny graver.
9. Nyt fra kontaktperson
personalemødet er rykket til den 21. januar 2018 kl. 11.00.
MUS-samtaler er også rykket til 2018.
10. Nyt fra præstegårdsudvalg – byggeudvalg
Torben kontakter Akselsen og indkalder udvalget inkl. Sanne til kirkesyn i begyndelsen af 2018.
Sanne har indhentet 3 tilbud på automatisering af klokkerne. Torben, Peter og Sanne gennemgår
tilbuddene og sætter det i værk.
Menighedsrådet bevilget en modernisering af graverkontoret/-lokalerne.
Sanne og Peter indhenter tilbud på maling samt indkøb af nyt skrivebord mm.
Råderum ca. 30.000 kr.
Sanne laver samlet oplæg af projektet inkl. indkøb af mærkater og numre til gravstederne samt

nye redskaber og sender ud til menighedsrådets næste møde.
11. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Peter efterlyste en liste over gravsteder, der er i brug & betales til. Vores administrationsselskab
har liste over, hvem der har betalt for hvad. Sanne kontakter provstiet for at få liste over legaterne.
Sanne arbejder videre med at få overblik, og hun laver sammen med Torben og Peter en plan for
elektronisk registrering af gravstederne med ydelser/aftaler.
12. Arrangementer og bladudvalg
evaluering af arrangementer: ros til sidste koncert med Rune Herholdt.
kommende arrangementer – hvem gør hvad:
3.12.17 – juletræstænding med gløgg, kakao og æbleskiver = Ebbe, Birte og Peter sammen med
Lars og Sanne. Peter og Ebbe køber ind til gløgg og kakao. Karsten kontakter bylauget vedr.
æbleskiver med tilbehør.
10.12.17 – de 9 læsninger med Torslunde koret og børnekoret samt reception for Sanne = Peter,
Ebbe, Birte og Leila.
1.1.18 – nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage = Sanne køber ind.
7.1.18 – nytårskoncert = Leila laver kirkekaffe.
28.1.18 – nytårskur for menighedsråd og voksenkoret = Karsten.
Bevilling: indkøb af nye emblemer til pilgrimme m.fl.
13. brug af konfirmandstuen – oplæg ved Benthe
Det er en mulighed, at formanden kan give tilladelse til at yogaholdet anvender konfirmandstuen
til en mild form for yoga som en prøveordning; dog er det en forudsætning, at de forinden sender
en skriftlig ansøgning til formanden, og at ansøgningen falder i tråd med reglerne for brug af
lokalet. Peter taler med Marie om en egentlig ansøgning.
Leila indkalder til dialog mellem Benthe, Karsten og Leila angående udarbejdelse af
rengøringsplan i fast turnus på faste ugedage snarest.
På næste møde i menighedsrådet drøftes, hvem kan låne konfirmandstuen og under hvilke
betingelser.
14. Eventuelt
Der mangler stole i konfirmandstuen. Birte køber nogle høje børnestole ind.
Sega kommer forbi og laver forslag til gardiner til konfirmandstuen.
15. Næste møde – møder i 2018: 11.2.18 kl. 11.00
Ref. Leila, 9.11.17

