MØRDRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

2. april 2019

Menighedsrådsmøde 11. april 2019 kl. 1900
Spørgetid kl. 1900

1. INDLEDNING
Indledning ved Kirstine Ida Brink

2. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER
Referat fra menighedsrådets møde 20. marts 2019
Pkt 6.7, musikanlæg, skal finansieres via driftmidler.

3. MEDDELELSER
3.1 Læseklubben ”Det skal være sjovt at læse” takker for lån af lokale 10 gange i 2018/19, vil
gerne fortsætte 10 gange efterår 2019 og forår 2020, fredage kl. 10 – 12.
Godkendt.
3.2 Kirsten Hansen sygemeldt 7.3 – foreløbigt 15.4.2019.
Taget til efterretning
4.

KIRKELIGE ANLIGGENDER (Intet)
Ib.

5. ØKONOMI
5.1 Forbrug 2019 orientering ved kasserer Kirsten Sloth.
Budgettet for 1 kvt. følges
5.2 Budget 2020 bidrag til kasserer Kirsten Sloth senest 17.4.2019
Der er modtaget ønsker fra de forskellige udvalg.
5.3 Status på Havremarken 11 ved Anders Wittrock
Skelforhold er afklaret.
Der fremsendes beskrivelse af arbejdes omfang i forbindelse med byggesagen til provstiet.
5.4 Ansøgning om 5% midler til dækning af uforudset merudgift ved bortfald af kordegnassistance til Tikøb/Gurre sogne fra 1.4.2019, 114.000 kr. (3/4 af 152.000 kr.)
Taget til efterretning

6. ADMINISTRATION
6.1 Personalehåndbog (ref.: MR-møderne 20.9, 23.10, 20.11.18 og 23.1.19, sendt til MR
2.4.2019).

Personalehåndbogen blev gennemgået.
Der tilføjes:
-

at der indhentes Børneattest for ansatte.

-

At sygemelding skal ske til kontaktpersonen.

Det anbefales at supplere med publikationen, ”God adfærd i det offentlige” udgivet af
moderniseringsstyrelsen.
6.2 Henvendelse til Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (sendt til MR 1.4.2019)
Det er enstemmigt besluttet, at der indhentes ekstern assistance til nærmere undersøgelser af
arbejdsmiljøet for de ansatte i kirken. AT vælges til undersøgelsen. Undersøgelsen går ud på at
undersøge arbejdsmiljøet for ansatte incl. præster. Der indhentes accept fra Provsten til at
præsterne inddrages i undersøgelsen.
6.3 Henvendelse fra kommunen om NETTO i Espergærde Centrets plan om udvidelse mod
vest og nærmere kirken, sendt til MR, svar afsendes 8.4.2019
Der afsendt kommentar fra MR. Med fokus på afskærmning af varegår, samt støj fra
byggeperioden skal respektere kirkelige handlinger.
6.4 Orientering fra kirkeværgen, lydanlæg i kirken.
Lydmand i forbindelse med koncerter afholdes under koncertbudget, og afklares i det det regi.
Lydanlæg i menighedsrådssal er udskiftet.
Lydanlæg i kirkesal er under observation.
6.5 Orientering fra kontaktpersonen,
Kordegn situationen,
Taget til efterretning
Ønske fra kirketjenerne om 1 månedlig massage af skulder/arme,
Der er i 2019 bevilliget massage en gang månedlig til kirketjenerne. Skal ske udenfor normal
arbejdstid.
Evt. vikardækning for kirketjenerne.
Der skal laves en aftale med afløser til kirketjenere i forbindelse med sygdom.
Forslag om forhøjet beløb til kælderrengøring fra 175 til 250 kr.
De nye satser er aftalt, gældende for nye aftaler.
Levering af nye stole
Der aftales assistance med MR medlemmer til indbringning af nye stole og borde.
Gl. stole annonceres til salg kr. 150 pr. stk.

6.6 Eventuelt loppemarked i eftersommer 2019
Udsættes til næste år.
6.7 Evt. anskaffelse af nye nadver-bægre, nyt af stål fremvises
Der er MR vurdering at eksisterende fortsat kan anvendes uanset de kan virke lidt ”beskidte”
grundet slid.
6.8 Anskaffelse af hjertestarter, venter til næste møde
Det undersøges om der kan skaffes tilskud fra Provsti eller anden kanal.

7. NYT FRA ARBEJDET
7.1 Nyt fra præsterne
Pt. travlhed med konfirmationer.
Det er opfordring til fortsættelse af prædikenværksted fra MR.
7.2 Nyt fra forretningsudvalget
Ib
7.3 Nyt fra Medieudvalget
Ib
7.4 Nyt fra Aktivitetsudvalget
Program fremgår af kirkeblad.
7.5 Nyt fra Kirkeligt Aktivitetsudvalg
Ib
7.6 Nyt fra Børne- & Ungeudvalget
Der arbejdes med nye projekter, bla. Musical for børn og en sogneudflugt tilrettelagt for børn
og unge.
Der arbejdes ligeledes med en børnegudstjeneste i skoven, i samarbejde med spejderne.
7.7 Nyt fra Musik- & Koncertudvalget
Program for 2019 er fastlagt i samarbejde med ny organist.
Der er senest aftalt mindekoncert for Kim Larsen med Gasboks.

7.8 Nyt fra Kirkegårdsudvalget
Der er udsendt 10 års plan for Egebæksvangs Kirkegård til orientering.

8. KOMMENDE MØDER
8.1 Ajourføring af menighedsrådets mødeplan:
Torsdag 23.5 (budget), onsdag 21.8, torsdag 19.9, tirsdag 22.10 (regnskab & budget) og
onsdag 20.11.2019 (valg til enkeltmandsposter)
8.2 Menighedsmøde søndag 8.9.2019
8.3 Frivilligaften lørdag 30.11.2019
Søren Harboe, indkalder til arbejdsmøde.
8.4 Menighedsrådsfest en fredag i efteråret 2019

9. EVENTUELT
Orientering fra koret omkring samarbejdet.

10.SAGER TIL PRESSEN
Intet

Jørgen Svaneberg / formand

