Referat fra møde i menighedsrådet den 28. august 2016
Tilstede: Ebbe, Karsten, Jytte, Lars, Lisbeth, Gert under første punkt (punkt 7), Christian fra punkt 4
samt Leila.
Afbud fra Birte, Annie, Rikke og Torben.
Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen – godkendt, dog fremrykkes punkt 7.
Punkt 2. Godkendelse af referat fra 10.5.16 – godkendt.
Punkt 7. Kontaktperson – vikar for kirketjener, Hans.
Det blev besluttet at Leila er vikar for Gert i forhold til gudstjenester. Neutral beklædning. Prøvetid
ca 1 år.
Gert skal, når han har behov for hjælp, aftale med Karsten og Stanley, hvilke opgaver der skal
udføres.
Henrik har hjulpet Gert, men er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Dette skal der findes en
løsning på. Leila undersøger mulighederne og taler med Gert og Henrik.
Punkt 3. Medarbejderrepræsentant mm.:
4.9.16: Politidamernes kor: kaffe i konfirmandstuen efter gudstjenesten: Lars, Leila og Jytte
4.10.16: Cash koncert: drikkelse i våbenhuset: Lars
6.11.16: Allehelgens aften: græskarsuppe ved Gisela og Leila i konfirmandstuen eller i våbenhuset.
Stanleys kogeapparat.
Ønsker: koncert sidst på vinteren, marts 2017: Lars undersøger pris og muligheder på f.eks.
Sebastian eller ”Die Herren” til næste møde.
Voksenkoret: annoncen givet 10 henvendelser. Beslutning: der købes klapstole og tørklæder til de
nye.
Hjemmesiden: ny leverandør, pris pr. år 700 kr. – vedtaget.
Punkt 4: Præst:
Ny gudstjenesteplan for Ishøj og Vejleå Kirker fra advent i år. Ishøj kirke: 2 højmesser og 2 hverdags
gudstjenester pr. måned.
Konfirmandhold: 2 stk. i Ishøj: Ane tager i år, og Christian næste år. Undervisningen ligger altid
tirsdag eftermiddag.
Punkt 4: formand:
Valg til menighedsråd: opstillingsmøde 13.9.16 kl. 18.00. Vi mangler stadig en kandidat.
Torslunde caféen: 300 kr. i leje pr. gang samt oprydning, stille i opvaskemaskinen, bære skræld ud og
borde/stole stilles op i henhold til tegning.
Krieger Flak = vindmøllepark. Betyder nedgravning af kabler gennem præstegårdens marker. Karsten
tager forhandling om pris og betingelser (højere pris end nu tilbudte samt ingen skat) den 6.9.16.
Punkt 8: Kirke, kirkegård og præstebolig:
Tagrender på præsteboligen skal udskiftes – vigtigt at melde skader straks.
Punkt 10: Byggesag:
Birte og Karsten har drøftet projektet med provsten, skal op på budgetmøde den 8.9.16. Vi har over
halvdelen af byggesummen på 2-2.4 mill. Kr., resten skal finansieres ved lån eller tilskud.
Per fra Ivan Pedersen har sendt regning for udarbejdelse af tegninger og tilbudsgivning/beskrivelse
af projektet. Projektet sendes i udbud. Byggeudvalget beslutter, hvem der får kontrakten.
Formentlig i gang til november, koordineres med Christian.

Per Akselsen er rådgiver og arkitekt på projektet.
Karsten skriver i næste kirkeblad om byggeprojektet.
Punkt 9: Kasserer og regnskabsudvalg
a. kvartalsrapport 2. kvartal fremlagt og godkendt.
b. revisionsprotokolat af 13.6.16 vedr. årsregnskabet for 2015 blev behandlet og godkendt på mødet
i menighedsrådet den 28.8.16, herunder kasseeftersynet og kollektregnskabet.
Punkt 11: Arrangementer og bladudvalg
11.9.16: pilgrimsvandring fra Vejleå Kirke til Torslunde kirke.
22.11.16: Torslunde kirke og læsegruppens udflugt til Nationalmuseet, 18 tilmeldte. Det blev
besluttet, at antal deltagere kan udvides til ca. 30, hvis det bliver bevilget. Budgettet blev godkendt:
Entre på museet: 75 kr. pr. person. Kaffe og kage i Chr.borgs tårn: 170 kr. pr. person.
Lutheråret: der arrangeres en fælles dag med besøg i 3 kirker: Reerslev (før reformatorisk),
Torslunde (reformationen) og Ansgar (reformatorisk gudstjeneste). Derudover er der arrangementer
i hele stiftet inkl. en studierejse til Wittenberg i 2018. Der kommer ”katalog” senere.
9.1.17 holder Tastrup Musikforening en Luther-koncert. Lisbeth sørger for omtale i vores kirkeblad.
Punkt 12: Eventuelt
Jytte undersøger, hvor mange postkort vi har og priserne på dem. Samt rydder op i våbenhusets
salgsniche.
Ved arrangementer med drikkelse i våbenhuset, kan man bruge bukke og bordplade samt dug.
Lisbeth undersøger muligheder for alternativer til oblater ved gudstjenester på Torsbo, og disse
afprøves i samarbejde med Christian.
Der blev bevilget 2000 kr. hver til tøj til Lisbeth og Lars.
Der blev bevilget 2000 kr. til kursus til Lisbeth.
Næste møde er 2.10.16
Ref. Leila, 30.8.16

