Menighedsråd 3210 Vejby Sogn
Dagsorden for MR-møde den 27. februar kl. 16.30
Mødedeltagere Jørgen Kragh, Claus Sætter–Lassen, Henrik Lund-Andersen, Ulrik Pilemand;
Marianne Zinck, Thomas Skov; Jeanne von Benzon; Lillian Hopen
Gæster
Finn Edvardsen
Fraværende
med afbud
Referent
Mødet slut
•
•
•

Det er min forventning til alle menighedsrådsmedlemmer at man inden mødet har læst
indkommet post på DAP’en.
Ligeledes er det min forventning at man fatter sig i korthed og klart og alene forholder sig
til sagen/punktet og ikke personlige forhold.
Desuden vil jeg opfordre til at vi starter mødet til tiden, således at pc og projektor er logget
på og klar til brug. Fortæring bortset fra drikkelse kan indtages efter mødet eller under en
pause.

Pkt.
1
2
3

Emne
Dagsorden, godkendelse
Offentlig spørgetid
Post + siden sidst

4
4.1

Orientering og meddelelser
Formand

4.2

Næstformand

4.3

Kasserer

4.4
4.5
4.6
4.7

Kirkeværge
Kontaktperson
Præsterne
Medlem

5

Emner til behandling og
beslutning
Regnskabsfunktionens
outsourcing

5.1

5.2

Indsamlingsformål

Provst Finn Edvardsen deltager i MR-møde det kommende
halvår
Rotter og udbedret kloak i præstegårdshaven
Ansættelse af organist og fællesmøde 28/2
Overgang til kalendersystemet Churchdesk pr. 1/3
Menighedsrådets eksterne kommunikation.
1. Årsregnskab 2017 - revisionsprotokol.
2. Revision 18.12.18 (se bilag)
3. Årsregnskab 2018 foreløbig orientering
- Projekt Kirkekalkning. Se bilag: anlægsskema 2018/19
Redegørelse for ophør af ansættelse af kirkemusiker
Skærtorsdag fællesspisning
Tisvilde-Vejby vejen v. HLA
Finn Edvardsens brev til menighedsrådet relateret til
mødet 9.1 2019

Se bilag. Bilag mærket KA er fra KirkeAdministration.
Bilag mærket LAM er fra Landsforeningen af
Menighedsråd. Bilag mærket HOLE er fra Revisor Anne
Holevad
Forslag til Indsamlingsformål:

5.3
5.4

Suppleringsvalg
Styring af Anlægsaktiviteter
2018-19

5.5

PwC rapporten af 29. juni
2018

5.6
5.7

Aktivitetsudvalg
DR gudstjeneste i Tibirke

5.8

Torvedagene på Præstens
mark

5.9

Syn

6
7

Eventuelt
Næste møde(r)

Menighedsplejen ved særlige lejligheder som f.eks.
koncerter (aftalt med præsten)
samt på almindelige søndage og de ”små” helligdage
Kirkens Korshær i juledagene 24. – 26/12
Blå Kors i påsken (startende med Palmesøndag til og med
2. påskedag)
DSUK i pinsen
Nytårsdag til Bibelselskabet
Orienteringsmøde og opstilling mandag den 11. marts
Godkendelse af anlægsskema 2018 til indrapportering til
PU + DAP
Vedtagelse af ansøgning til PU om allokering af yderligere
anlægsmidler til projekt Kirkekalk afhængig af revideret
budget jvf. dagsordens punkt 4.4
v. JK
Status for behandling af sagen i provstiet herunder
mellemværende imellem stift og revisionsfirma om
betaling af revisorregning.? v. JK
v. HLA
Kun en gudstjeneste i pastoratet 14. juli i Tibirke pga. DR
med Mogens Hansen
v. UP
Torvekonerne vil gerne låne køkkenet mere i forbindelse
med torvedagene
v. UP
Forslag til dato: tirsdag den 19. marts kl. 16.00
(Kirken/graverkontoret kl. 16.00 derefter sognegård og
præstegård) samt forslag til anlægsarbejder og
investeringer
Næste ordinære MR-møde 20. marts kl. 16.30

Efter det ordinære møde vil der være et møde med et lukket punkt. Menighedsrådsmedlemmerne får
besked.

