Møde i menighedsrådet i Præstevang Kirke
Tirsdag d.5. december 2017 kl. 19
Beslutningsreferat
Deltagere: Nina E. Jokumsen, Erik B. Jørgensen, Annette Dragsdahl, Ninne Ildvedsen, Anne Klahn, Elisabeth
Lyneborg, Finn Nygreen, Nils Bonde, Annemarie Lund (præst), Ib Lauritsen (præst)
Fraværende: Anne Boye (præst),
Referent: Lene Christiansen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Godkendelse af dagsorden
Tema v/Finn Nygreen: Labyrinter
Kirkens liv og virke
Kassererens kvarter
Status for anlægsprojekter
Status for driftsprojekter
Opfølgning på visionsdagen
Drøftelse af forløb og indhold af MR-møder
Fastlæggelse af møder i 2018
Meddelelser fra:
a. Formanden
b. Kontaktpersonen
c. Aktivitetsudvalg
d. Skoletjenesten
e. Præsterne
Eventuelt
a. Herunder forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
Underskrift af referat

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Ad 2: Tema v. Finn Nygreen
Ad 3: Kirkens liv og virke

Siden sidst:
Filmaften ”Amour”
Sidste reformationsarrangement ”En ny vise vi vil kvæde” med Oplæsning og cellospil
Højskoleeftermiddag med Lars Thorkild Bjørn
Salmer og suppe med ”Jakobs drøm” som tema – englestigen står i kirken lidt endnu.

Koncert v. Hillerød Jagthorn
Filmaften ”En sang for Martin”
Vi synger julen ind – konfirmandarrangement
Højskoleeftermiddag med Jakob Rønnow
Første søndag i advent d.3.12.
Ad 4: Kassererens kvarter
På grund af sen lønindberetning kan regnskabet pr. 30.11.17 ikke færdiggøres inden mødet.
Ansøgning til provstiudvalget ang. omfordeling af anlægsbudget 2018 drøftes på mødet d.10. januar 2018.
Ad 5: Status for anlægsprojekter
Rådgiverudbuddet til ventilationsanlæg er udsendt til 3 virksomheder med frist for tilbud d.20.12.17.
Ansøgning om godkendelse i stiftet er sendt til provstiet, som må formodes at have sendt det videre til
stiftet.
Tilbud på lydanlæg fra Oticon er modtaget. Formanden kontakter Oticon for at undersøge muligheden for
en lydprøve inden jul.
Alle anlægsprojekter 2017 på præstegårde og i kirken er afsluttet. Æblehaven og Wedels vænges træværk
skal dog males 3. gang i foråret, så der skal afsættes penge til dette.

Ad 6: Status for driftsprojekter
Med hensyn til træfældning på Wedels vænge har NBB og AK afholdt møde med repræsentanter for
andelsboligforeningen. Forslaget blev at der fældes 3 træer, og beskæres 2 træer. Fordelingen af udgifter til
træfældningen blev drøftet af MR, der besluttede at tilbyde at betale for fældning og beskæring, hvorefter
foreningen må tage sig af bortfjernelse af træ og oprydning. NBB tager kontakt til andelsboligforeningen.
Der henvises i øvrigt til oversigten over driftsprojekter for status.
Ad 7: Opfølgning på visionsdagen
Vedrørende kirkens profil. Nuværende tekst bevares.
Vedrørende tema om vordende forældre og dåb. Som tidligere besluttet anbefaler vi primært dåb i
forbindelse med højmessen, men hvis lørdagsdåb ønskes, kan dette tilbydes.
Vedrørende tidligere drøftet ide om kursus til vordende forældre kontakter ALU Ullerød Kirke for at høre
hvad status er på planerne. (Opfølgning på Pharmakon III)
Vedrørende babysalmesang og tilbud til børn 1-3 år. Babysalmesang fortsætter og ”salmer og sjov” – rytmik
for de 1-3-årige påbegyndes til april, 7 lørdage i lige uger.

Anvendelse af samtalekort tages op på et aktivitetsudvalgsmøde, og vurderes til babysalmesang.
Tema: Konfirmander og deres forældre samt øvrige aktiviteter.
Mange af ideerne fra visionsoplægget er under udvikling.
Bedre udnyttelse af udenoms-arealerne blev drøftet.
Ad 8: Drøftelse af forløb og indhold af MR-møder
Traktement til møderne behøver som udgangspunkt ikke være andet end kaffe og småkager, med mindre
nogen byder ind med en kage eller lign. Et par gange om året kan vi holde møde først, og derefter spise
sammen i mere private rammer.
Punktet ”Kirkens liv og virke” udvikles til primært at omhandle nyere tiltag.
Tidspunktet for MR møder rykkes frem til 18.30-21.00
Fremover sendes referat af Det stående udvalgs møder til hele MR
Ad 9: Fastlæggelse af møder i 2018
10.1., 8.2., 13.3., 18.4., 16.5., 12.6. (evt. kl. 17 med spisning bagefter), 14.8.,
Ad 10: Meddelelser fra:
a.
b.

Formanden
ALU og AD holder møde på Det fælles kirkekontor om julehjælp.
Kontaktperson

Vi har modtaget mange ansøgninger til jobbet som kirketjener. Ansættelsesudvalget mødes
efter fristen d.15.12.

c.
d.
e.

Aktivitetsudvalg
Intet nyt
Skoletjenesten
Intet nyt
Præsterne
Intet nyt

Ad 11: Eventuelt
- Herunder forslag til dagsordenpunkter til kommende møder
Ad 12: Underskrift af referat:
Menighedsrådsmøde d.10. januar 2018 kl. 18.30
Mødet sluttede kl.21.30
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