REFERAT FRA FERSLEV-VELLERUP MENIGHEDSRÅDSMØDE D. 06.04.2017 KL 19.30
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Meddelelser fra formand
Meddelelser fra sognepræst
Meddelelser fra kirkeværge/kontaktperson
Igangværende/forestående arbejder/ afholdt licitation vedr. kælderprojekt
Sidste nyt fra aktivitetsudvalg
Ønsker til budget 2018
Forespørgsel fra Ølstykke-Stenløse m.r. om interesse for fælles personalekonsulent i provstiet
Nye mødedatoer
Eventuelt

AD 1: Lise, Karen og Jens var til møde med provst og provstisekretær. Der blev spurgt til tilstanden i
rådene og hvilke evt. ønsker/planer man har. Distriktforeningen inviterer til kursus i DAP i
Frederikssund 02.05 kl. 18.30. Repræsentantskabsmøde i skoletjenesten torsdag d. 18. maj. Lån til
Østlængen er bevilliget.
AD 2: Skibby krøniken nu i gang. Premieren var nok præget af, at der var for mange mennesker og
for mange søjler og for lidt lyd. Kirke Care møde: Meget ringe fremmøde, dog fremmødte skoleleder
Klaus Berthelsen og et par andre. KB har indkaldt til møde i skolen for de ældste klasser, hvor vi kan
fremlægge Kirke Care for forældrene. Vi er opsatte på at få det i gang. Har fået et par flere
henvendelser. Der er dog stærkt brug for frivillige. Konfirmand in-style projekt: det blev en rigtig
god dag for konfirmanderne. Stemningen var virkelig god og hyggelig. Se billeder på FV-Live. Flere
af stylisterne ville meget gerne være med en anden gang. Pop corn maskinen var ligeledes en stor
succes. Dåbsklude: jeg har kontaktet både Gitte og Karen om at strikke dåbsklude til brug ved dåb.
Gitte har strikket fire eks. De kan snart ses på facebook.
Ønske om at være med til opstartsmøde vedr. kælderprojektet.
AD 3: Der er skrevet kontrakt med Nancy Larsen i gravermedhjælperstilling
AD 4: Projektet med Østlængen starter op efter påske. Mindetavlen i Ferslev kirke i koret: MR vil
gerne søge i provstiet om at bruge af menighedsrådets frie midler til at istandsætte den.
AD 5: se pkt. 2. Udvalget ønsker at indkøbe en højtaler til kr. 4000,- til brug ved
ungdomsarrangementer.
AD 6: fortsættelse af børn og ungearbejdet. Køkkenet i præstegården skal renoveres. Ønske om at få
orglet renoveret. Budgetsamråd d. 14.06 kl. 19.00-21.00.
AD 7: MR tilslutter sig forslaget.
AD 8: 09.05 kl. 19.30; 20.06 kl. 19.30, 22.08 kl. 19.30
AD 9: TV-forbindelse til præstegården. Home Trio YouSee. Mikkel bestiller hos TDC.

