Referat fra møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 12.3. 2019
Afbud fra Inga.
Dagsordenen:
1. Valg af referent, Leila
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
3. Godkendelse af referater fra 26.11.18
Godkendt
4. Projekt om personalekonsulent i provstiet – udkast til aftale sendt ud pr. mail
Menighedsrådet tiltræder aftale om personalekonsulent i provstiet i en forsøgsperiode af 9
måneder. Keld spørger til fordelingsnøglen i forhold til økonomien; Karsten og Leila spørger i
provstiet.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Vi mangler en cd-afspiller til kirken.
Sanne er begyndt at læse indgangs- og udgangsbønner.
6. Nyt fra præst
God fastelavnsarrangement.
Der bliver lavet et påskehygge-arrangement ved hjælp af frivillige i samarbejde med Christian,
7.4.19. Lars, Lisbeth og Sanne deltager også som ved julearrangementet.
Karsten og Christian har talt om formen for gudstjenesterne og evt. tidspunkter.
Lars, Sanne og Christian har arbejdet/arbejder løbende med formen for højmessen. Der er planer
om refleksionsvandringer med andagt til sommer. Formålet er at få andre grupper til højmesserne
end de nuværende.
Lars foreslår, at vi på 2. dags (2. påske, 2. pinse og 2. juledag) tjenesterne ændres, således at
menigheden vælger salmerne.
Lars foreslår, at lasagnegudstjenesterne rykkes til søndag aften i stedet for tirsdag, hvor der ikke er
så mange børn i børnekoret kan deltage. Godkendt fra november.
Et udvalg bestående af Christian, Lars, Peter, Karsten, Sanne og Leila kommer med et oplæg til
næste møde i menighedsrådet. Første møde tirsdag den 2.4.19 kl. 12.
7. Nyt fra formand
Karsten har meddelt HOFOR, at kirken ikke er interesseret i en adgangsvej foran
konfirmandstuen. Karsten har rykket Ishøj kommune for svar i skelsagen. Økonomiudvalget i
kommunen har lavet vejledning vedr. klager fra borgerne.
8. Nyt fra kasserer – økonomi:
Årsregnskab 2018 afleveret den 20.2.2019 kl. 15.00 blev behandlet og godkendt.
9. Nyt fra kirke, præstegård og kirkegården
Info fra Sanne: Peter og Sanne aftaler indbyrdes indkøb af maskiner i 2019.
Hun har indskrevet 180 gravsteder, fakturaer sendes ud via E-boks.
Peter modtaget tilbud til renovering af pladsen foran graverhuset (stensætning og skrænten). PE
Brolægnings tilbud vedtaget.
Torben undersøger, om der skal søges godkendelse først.

Reparation i badeværelser i graverhuset med nye rør.
Portlågen til kirkegården ved graverhuset laves færdig efter frosten.
Elektriker er tilkaldt vedr. ventilation på toiletterne.
Torben orienterer om råd i våbenhuset; der er blæst yderligere tagsten af våbenhuset. Projektet er
igangsat.
Peter ser på internetforbindelse i graverhuset, kontoret og konfirmandstuen. Det vil løse behovet
for hjemmearbejdsdage for personalet i fremtiden.
10. Nyt fra kontaktperson:
MUS samtaler gennemført.
Afventer personalemøde til personalekonsulent evt. er ansat, tema arbejdstidregler samt APV.
Menighedsrådet ønsker ikke at der arbejdes med hjemmearbejdsplads for graver/kirketjener
fremadrettet, da rådets klare opfattelse er at en sådan funktion skal være mest mulig synlig. Derfor
der et yderlige besluttet, at it-forbindelsen bliver opgraderet snarest, således at digitalisering kan
foregå fra graverkontoret.
11. Arrangementer og bladudvalg
Lars har sendt forslag til musikalske aktiviteter; udvalget tager forslaget op den 2.4.19.
Kommunikationsudvalget har lavet en ny hjemmeside, udvalget arbejder videre med indholdet og
en fremtidig folder.
Lars har undersøgt pris for evt. digitale reklamer på kirkemuren. Det er for dyrt
Korworkshop allehelgensdag, korene fra Torslunde og Ballerup deltager (gratis i græskarsuppen).
12. Valg af ambassadør til skoletjenesten
Leila er valgt.
13. Pilgrimsvandringer 2019
Pilgrimskurser overbooket, Jytte og Leila er på ventelisten til kursus i Vadstena.
14. Eventuelt
Det blev besluttet, at menighedsrådet og ansatte tager en inspirations- og visionstur i løbet af
2019.
15. Næste møde: tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00
Ref. Leila, 12.3.19

