REFERAT
MØRDRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

8. marts 2019

Menighedsrådsmøde 20 marts 2019 kl. 1900
Spørgetid kl. 1900
Søren Harboe Afbud
Erik Hansen indkaldt som suppleant.

1. INDLEDNING
Indledning ved Anne Mia Lykner

2. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER
Referat fra menighedsrådets møde 20. februar 2019 - godkendt

3. MEDDELELSER
3.1 Landsforeningens Årsmøde 10. – 12.5.2019, Distriktsforening af MR Frederiksborg
Jørgen Svaneberg orienterede om Landsforeningens årsmøde og om
Distriktsforeningen - Jørgen Svaneberg deltager i årsmødet.
3.2 Formandsmøde 13. marts 2019
- Orientering fra Jørgen Svaneberg, Stiftet opfordrer til, at man lokalt drøfter rapporten om
”Overvejelser om forholdet mellem autorisation og frihed i Folkekirkens liturgi, 3 modeller”
4.

KIRKELIGE ANLIGGENDER (Intet).
-

IB.

5. ØKONOMI
5.1 Regnskab 2018 ved regnskabsfører Trine Clausen og kasserer Kirsten Sloth

- Regnskabet for 2018 er godkendt. Med kommentarer omkring fejl i forbindelse
fejlkontering af drift- og anlægsbudgetter der har påvirket anlægssagen
Havremarken.
5.2 Forbrug 2019 orientering ved kasserer Kirsten Sloth.
- Der er opmærksomhed på øget forbrug af organistvikarer indtil Amalie Kaad
tiltræder 1. august, ligeledes mangler der økonomi fra kordegn-assistance til Tikøb
kirke der fra 1. april ikke længere varetages. Der ansøges om 5 % midler til at dække
manglende økonomi for bortfald af kordegn-assistancen.
5.3 Budget 2020 orientering ved kasserer Kirsten Sloth

- Der er udmeldt budget fra Stiftet svarende til 2019 budget.
- Konsekvenser i forbindelse med den nye ferielov skal iagttages, der afventes udspil
fra Landsforeningen.
- Der skal leveres bidrag til ønsker for budget for 2020, budget inden Påske til Kirsten
Sloth.
5.4 Ansøgning om 5% midler til dækning af uforudset stigning af betaling til det fælles
regnskabskontor fra 60.000 kr. til 100.000 kr. i 2019.
Er ansøgt 8 marts 2019.

6. ADMINISTRATION
6.1 Personalehåndbog (MR-møderne 20.9, 23.10, 20.11.2018 og 23.1.2019)
- Sidste version af 23 januar, kommentarer fra MR er ikke indarbejdet.
- Reviderede version, rundsendes og kommenteres ved næste MR-møde.

6.2 Udlån af kirkens lokaler, godkendt på MR-mødet 23.10.2018
- Oplæg fra Carl Erik er godkendt.
6.3 Helsingørmessen 23. – 24.3.2019
- Deltagere fra sognet er afklaret, stor deltagelse fra præster og MR-medlemmer.
Stor tak til Jann Hedelund for indsatsen i forbindelse med Helsingør messen.
6.4 Kirkekontorets åbningstider fra 1.4.2019, forslag: MA-FR kl. 9 – 13, TO tillige 16 – 18
- ti- fr kl. 9-13, og to 16-18. Gælder fra. 01-04.2019
6.5 Kordegns ansøgning om deltagelse i Kordegneforeningens landskursus 20. – 23.5.2019
- Ansøgning er bevilliget.
6.6 Placering af flyglet, overslag på renovering af flyglet.
- Flygelet placeres ved juletræets placering.
Afstemning 13 for og 1 imod, Mogens Aarsleff.
- Renovering af flygel vurderes ikke at være nødvendigt.
6.7 Orientering fra kirkeværgen
- Indkøb af møbler til kælderen godkendt, stole fremvist på tidligere MR-møde.
- Ny belysning i loft i Kirke forventes implementeret inden Påske.

- Fejl i el-hovedtavle, der er desværre sket fejl i hovedafbryderen, der kræver en
udskiftning .
- MR besluttede:
Musikanlæg i menighedsrådssal, der indkøbes nyt, udgift ca. kr. 15.000,- finansieres
via anlægsmidler.
Musikanlæg i kirke, der skal foretages en undersøgelse og budget for udskiftning
således, at udskiftning kan medtages i næste års budget.

6.8 Orientering fra kontaktpersonen
- Kordegn er desværre sygemeldt indtil 1. april. Arbejdes løses indtil videre af de
andre ansatte i kirken.

7. NYT FRA ARBEJDET
7.1 Nyt fra præsterne.
Intet nyt.
7.2 Nyt fra forretningsudvalget
Intet nyt.
7.3 Nyt fra Medieudvalget
Intet nyt.
7.4 Nyt fra Aktivitetsudvalget.
Frokostmøde 12. april 2019, herefter 2. fredag i september, oktober, november og december
2019.
7.5 Nyt fra Kirkeligt Aktivitetsudvalg
Intet nyt
7.6 Nyt fra Børne- & Ungeudvalget.
Børne-gudstjeneste d. 11. april 2019.
7.7 Nyt fra Musik- & Koncertudvalget
Ønsker om koncerter i 2019:
Amalie Kaads festkoncert 24.8.2019,
Orgelduokoncert med Anne Agerskov og Amalie Kaad 24.9.2019 og
Beethovens 3. klaverkoncert med kammerorkestret Musica 2.11.2019.

Sophie Hildeshejn koncert med cello og en pianist gerne 4.6.2019. Der er bevilliget kr. 1000,- til
dækning af udgift til organist.
Øvrige koncerter.
Derudover afholdes der koncerter af Espergærde musikforening mfl.
Ovennævnte koncerter excl. Espergærde musikforening afholdes indenfor det vedtagne budget,
60.000 kr..
Der skal udarbejdes kommissorium for musik-/koncertudvalgets arbejde og ansvar.
7.8 Nyt fra Kirkegårdsudvalget
- Intet nyt

8. KOMMENDE MØDER
8.1 Ajourføring af menighedsrådets mødeplan:
Torsdag 11.4, 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
8.4 Menighedsrådsfest en fredag i efteråret 2019

9. EVENTUELT
Nadverbægre ønskes udskiftet forslag fra kirketjenere fremlagt til orientering, drøftes på et
senere møde.
Kirketjenere har forslået indkøb af hjertestarter. Tages op på næste MR-møde .

10.SAGER TIL PRESSEN
-

Jørgen Svaneberg ny formand.

