Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 15.1. 2019
Kl. 19.00
I konfirmandstuen
Afbud fra: Ebbe, Inga
Referent skriver med rød skrift
Dagsordenen:
Valg af referent: Lars Grangaard
Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
Godkendelse af referater fra 26.11.18: Godkendt
Ansøgning fra Kjeld Henriksen om at fortsætte som
valgt suppleant i menighedsrådet: Godkendt af
menighedsrådet
Nyt fra medarbejderrepræsentant: 3 pålagte friweekend
placeres de sidste 3 weekender i juli.
Nyt fra præst: Orienterer om kirkegang i
december/januar.
Nyt fra formand: Orienterer om skelsagen. Sagen ligger
hos kommunen. Vi afventer svaret.
Nyt fra kasserer – økonomi: mobilepay: PU har på sit
møde den 22. november behandlet menighedrådets
budget 2019 og godkendt det. Birte har oprettet en
mobilkonto for kirken til mobilepay.
Nyt fra kirkegården ved kirkeværge + graver: Susanne
har sendt regninger ud og der plantes hække.

Torben beretter om våbenhus-renovering. Stiftet skal
godkende projektet. Vi afventer. Peter arbejder med
Susanne om at finde nye maskiner til kirkegården ud fra
de tilbud Susanne har fundet frem. Peter indhenter et
tilbud på stensætning ved graverhuset hos Niels
Meldgaard BB-beton.
Nyt fra kontaktperson: Møde med provstiets
konsulenter den 7. marts om personale spørgsmål.
Nyt fra præstegårdsudvalg: Intet
Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg: Susanne arbejder
videre med digitalisering af kirkegården. Porten ved
graverhuset er blevet repareret.
Peter sørger for at katafalken tjækkes om den virker
hensigtsmæssig.
Arrangementer og bladudvalg: Lars orienterer om
kommende arrangementer. Peter kontakter bylauget
om fastelavn søndag den 3. marts kl. 10.00. PR-Udvalget
arbejder videre om fremtidig strategi.
Ansøgning pilgrimslederkursus til Leila: 3500,-kr.
Kursusafgift, materialer og transport, se vedhæftede
bilag:
Leila orienterer om kursus. Menighedsrådet bevilger
kursus til Leila. Leila er ansvarlig for
pilgrimsarrangementer i Torslunde.
Eventuelt: Birte orienterer om at menighedsrådet

tilstræber fremover at købe miljøvenligt service og
undgå plastik.
Kontaktpersonen får bevilget en PC af menighedsrådet.
Næste møde: tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

