Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 11.2. 2018
Kl. 11.00
I konfirmandstuen
Afbud fra Peter, Inga og Kjeld
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsordenen
Punkterne 8 og 12 venter til næste møde
2. Godkendelse af referater fra 8.11.17
Referatet godkendt
3. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Niveauet på vikarlønninger blev drøftet. Tages op på næste møde, hvor der inden skal koordineres
med niveauet for vikarlønningerne i Ishøj.
Der er stadig problemer med kordegnekontoret om vikardækningen. Leila og Karsten tager en snak
med Johan og evt. Johanne fra Ishøj
Lars er genvalgt som medarbejderrepræsentant.
4. Nyt fra præst
forslag vedr. dåbsritualet
Det blev besluttet at Christian indkøber 10 stk. af Sigurds børnebibel
De fælles friweekender ligger i år den 15.7, 22.7. og 29.7.
5. Nyt fra formand
Herunder skelsagen
Formanden refererede på vegne af udvalget i skelsagen fyldestgørende om forløbet og håndteringen
af skelsagen – dette fra sin start medio sommer og til nu. Der var ingen spørgsmål fra
menighedsrådet. Formanden orienterede om, at der er klaget over tidsfristen for aktindsigten i
skelsagen og flere øvrige punkter i sagen af Annette Bendsen og Arne F. Rasmussen fra byen.
Menighedsrådet har lyttet til kritikken, men er uenig i denne kritik. Selvsamme personer har
forespurgt om det var muligt, at købe og/eller få tildelt jord på servitut lignende vilkår, som Else og
Ulrik (Naboen) har fået mulighed for i forliget omkring skelsagen. Dette afviste menighedsrådet med
begrundelsen om, at Annette og Arne ikke var en del af skelsagen og herunder ej nabo til kirken og
at der samtidig er et kommende kirkeskovsprojekt under projektering og udarbejdelse og jorden
herved skal anvendes til andet formål.
Der var bred enighed fra menighedsrådet om, at sagen generelt var løst tilfredsstillende af formand
og udvalg. Det fælles forlig med naboen er nu under effektuering og skelsagen er nu lukket fra
menighedsrådet side.
6. Nyt fra kasserer – økonomi
godkendelse af regnskab 2017
Årsregnskab 2017 afleveret på økonomiportalen den 2.2.2018 kl. 15:22 blev behandlet på mødet
uden yderligere kommentarer.
7. Nyt fra kirkeværge + graver:
forslag vedr. ledige gravsteder og gamle gravsten
Torben orienteret om kirkeuret. Han indhenter tilbud på kimerdelen.

8. Nyt fra kontaktperson:
nyt lønsystem gennem FLØS
referat fra personalemøde 21.1.18
kurser for personale: økonomi, refusion og andre regler
Sanne på kurser – Leila ønsker at deltage i et om kirkelige tjenester i uge 9 sammen med Sanne:
se nedenfor.
Udsættes til næste møde
9. Nyt fra præstegårdsudvalg – byggeudvalg
Renovering af i graverhuset er sat i gang og el-delen ordnes.
10. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Leila og Sanne rydder op i sakristiet
Torben tager kontakt til Per Axelsen for aftale om præstegårds- og kirkesyn.
11. Arrangementer og bladudvalg
Årets pilgrimstur: fra Gurre til Helsingør: 14 km.
Sammen med Reerslev Kirke
deler udgiften til en bus: 5.200 kr. + moms, kan ændres til mindre 1 uge før
Leila orienterende om pilgrimsturen
Evaluering af arrangementer
kommende arrangementer – hvem gør hvad:
6.2.18 kl. 17.30: lasagnegudstjeneste i Torslunde Kirke
Lasangegudstjenesten er flyttet til den 27.3. Håber Inga og Susanne klarer den.
11.2.18 kl. 10: fastelavnssøndag med tøndeslagning
13.3.18 kl. 19: koncert med Den Jyske Saxofonkvartet
20.3.18 kl. 19: koncert med Billy Cross
Peter og Lars undersøger om strømmen til lyden er på plads
29.3.18 kl. 17? Skærtorsdag: musikgudstjeneste + lam og fællesspisning
Stanley og Leila står for fællesspisningen
12. Lån og leje af konfirmandstuen
Udsættes til næste møde
13. Eventuelt
Pilgrimme kommer forbi Torslunde kirke søndag den 18. februar. Leila sørger for kaffe m.m.
Det er vigtigt, at lydanlægget bliver brugt under gudstjenesterne af hensyn til kirkegængerne.
Anlægget skal justeres til den enkelte bruger.
14. Kommende mødedatoer:
Søndag den 15. april kl. 11 -13, Tirsdag den 22. maj kl. 19 -21, Torsdag den 16. august kl. 19 – 21,
Søndag den 30. september kl. 11 – 13 og Søndag den 4. november kl. 11 – 13.

Kursus:
”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Her får du en viden og forståelse for de kræfter, der øver
indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger, og du får en viden om egne reaktionsmønstre. Du
kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og kommunikation med
kirkens/kirkegårdens brugere. Du får viden om systematisk problemløsning som et kommunikations- og
arbejdsredskab.
Leva-kursus Svendborg, 5 dage: Pris 8.200 kr. (inkl. ophold) + rejse og diæter.

