REFERAT FRA FERSLEV-VELLERUP MENIGHEDSRÅDSMØDE D. 21.02.2017 KL. 19.30 I
BIRKSØHUSET
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årsregnskab 2016 (regnskabsfører deltager)
Meddelelser, formand
Meddelelser, sognepræst
Meddelelser, kirkeværge og kontaktperson
Igangværende/forestående arbejder
Ansøgning om stiftslån vedr. Østlængen
Projekt: Kælder i præstegården – endelig godkendelse/licitationsudbud
Vedtægter – udsat fra sidst : Forretningsorden – sekretær – kasserer – kirkeværge- kontaktperson –
kirke- og kirkegårdsudvalg
9. Nyt fra aktivitetsudvalget
10. Eventuelt

REFERAT:
Ad. 1: Punktet færdigbehandles på næste møde
Ad. 2: brev fra landsforeningen om den nye lommebog/kalender - de er kommet til at skrive forkerte
ugenumre på 2018. Brev fra provst og provstisekretær: Provst og provstisekretær ønsker at komme ud
og hilse på menighedsrådene. Der foreslås torsdag d. 23. marts. Datoen ønskes flyttet pga. præmiere
på Skibbykrøniken i Skibby kirke.
Ad. 3: Der har været problemer med Hornsherreds Lokalavis og gudstjenestelisten. Mikkel tager
kontakt for at finde ud af, hvor de får deres oplysninger fra. Fredagscafé på fredag.
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning på søndag. Opgaverne er fordelt, og der er opslag om det på
Facebook og i Pilehuset. Kirkebladet udkommer snart med billeder fra konfirmandundervisningen.
Der er to gange tilbage med konfirmanderne - disse to gange er heldagsundervisning, og der er booket
hhv. Folk fra Konfirmand Aktion til onsdag d. 22.02 og foredragsholder til d. 22.03. Der er møde om
Kirke Care i Skibby sognegård d. 28 marts kl. 19.00. I forbindelse med konfirmandundervisningen har
aktivitetsudvalget iværksat en lille hyggedag til konfirmanderne - særligt pigerne: Kom in style,
konfirmand! Anden påskedag er der (som de foregående par år) kirkefrokost efter gudstjenesten. Anja
Præst holder koncert i Vellerup kirke d. 10. maj kl. 19.30. Som i tidligere år, så er der bededags
aftensarrangement i Ferslev: Gudstjeneste kl. 19.00 og hveder og rødvin i præstegården bagefter.
Onsdag d. 19. April kl. 17 er der “Danmark, spis sammen”, et arrangement i samarbejde med
Ældresagen. Gitte er kontaktperson. Ang. præsteboligen: Der opleves til stadighed ubehagelig fugtig
og indelukket lugt i præstegården.
Ad. 4: Kontaktperson starter MUS midt i denne måned og frem til marts. Kirkeværge: Der er mange
rådyr på Vellerup kirkegård. Projekt på Vellerup kirke er kommet retur fra Stiftet med afslag. Der er
mange fejl i materialet. Mindetavlen i koret i Ferslev kirke. Renoveringen af mindetavlen blev opgivet
under renoveringen i 2014 da det blev for dyrt. Vi tager det op igen med Nationalmuseet, som
tidligere har givet tilbud på det.
Ad. 5: Tim Olsen laver gangbroer over hvælvene i Ferslev kirke så der kan rengøres.
Ad. 6: Der ansøges stiftet om lån til projektet på 2,2 mio. kr.
Ad. 7: Projektet blev godkendt af menighedsrådet og sendes til licitation og til godkendelse i
provstiudvalget.

Ad. 8: Vedtægterne blev gennemgået og udfyldt.
Ad. 9: Referat fra aktivitetsudvalgsmødet blev givet til MR og gennemgået. Der blev bevilliget nogle
køb.
Ad. 10: Der blev drøftet om der var mulighed for at modtage folk, der skal i samfundstjeneste.

