FERSLEV-VELLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
Ordinært
menighedsrådsmøde

Dato: 15.8.2018

Blad nr. 01

Dagsorden / Referat

Formandens initialer
KBJ

Onsdag d. 22.8.2018 19.00 i Birksøhuset
Afbud: Birthe Moberg
Offentligt møde indledende med spørgetid til senest kl. 18.45

0.
Offentlig spørgetid
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Kvartalsrapport (mail fremsendes
særskilt)
3.
Endeligt regnskab for køkken i
præstebolig - bilag følger
4.
Mere bord- og skabsplads i tekøkken i
østlængen
5
Hulmursisolering af vægge i
Birksøhuset – bilag følger
6
Indeklima i præsteboligen
7.
Renovering af gravsten, Egholm
gravsted
8
Kirketjenerstilling
9.
Menighedsrådsvalg
10
Nyt fra aktivitetsudvalg
11
Meddelelser fra formand
Sognepræst
Kirkeværge/kontaktperson
(bl.a. brand i container, vand i kælder
i præsteboligen)

Intet
BESLUTNING
Godkendt
Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 blev
behandlet og godkendt på MR-mødet. Dog
skal det bemærkes, at resultatet skal
korrigeres med 16.691, 92 som skyldes
lønninger bogført formål 9999
Regnskabet blev gennemgået og godkendt

Der etableres mere bord- og skabsplads
samt belysning.
Tilbudet fra Venslevtømreren godkendes.
Der iværksættes undersøgelse af
præstegårdens indeklima
Renovering igangsættes ud fra det givne
tilbud og midlerne tages fra MRs frie
midler.
Der blev orienteret af Jens Larsen
Punktet blev diskuteret
Der blev orienteret fra udvalget.
Formand: Honorar for
konfirmandunderviser i foråret deles
mellem Skibby og Ferslev-Vellerup. Skibby
MR kontaktes med henblik på fremtidig
finansiering af fælles
konfirmandundervisning. Budgetsamråd:
PU har godkendt vores budget og vores to
ønsker til budgettet er imødekommet.
Indbrud i redskabsskur på Ferslev
kirkegård er anmeldt til forsikringsselskab.
Brand i container ved Birksøhuset. Er

12.
Eventuelt

anmeldt til forsikringen. Regnvand er
trængt ind i kælderen på præstegården.
Præst: 13 konfirmander. Fortsat i
samarbejde med Skibby. Fire hele dage til
lokale konfirmander. Bus arrangeret til
Pilehuset til TRO festival. Henvendelse fra
Charlotte Olsen – vil rigtigt gerne arbejde
i kirken. Tænker at bruge hende som
lærer til konfirmandkor.
Krybbespil – vi begynder at øve i oktober.
Forespørgsel om samarbejde/fælles
arrangement med Høkeren.
Kirkeværge/kontaktperson: Terrassen
mod syd skal ordnes. Redskabsskuret på
Ferslev kirkegård skal males. MR
godkender dette.
Intet.

