Menighedsrådsmøde
Referart menighedsrådsmøde tirsdag den 7. februar 2017 kl. 18.30
Mødet afholdes hos Mette og Johannes på Niels Frederiksensvej 20, 4000 Roskilde.

Starter med besøg af Claus Carmel fra Lejre Provsti, som vil undervise os i Den digitale
arbejdsplads (DAP), der findes på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside
www.menighedsraad.dk.
Afbud fra Jette,Jennifer og Majbritt
Referent: Toni
Godkendelse af referat

Godkendt

Alle

Godkendelse af dagsorden

Der er tilføjet et lukket punkt af formand Trine. Ellers
er dagsorden godkendt

Alle

Økonomi
- Opdatering vedr.
bank, konti.

-Kasserer får hævekort og hæveadgang til
driftskonto for refusion af udlæg, evt. netkøb ect.
-Kollektkonto flyttes fra SparNord til hovedbank
Danske Bank. Regnskabsfører har hæveadgang for
indbetaling til kollektens formål efter anmodning fra
præst/kasserer
-Mobile pay etableres for hhv. kollekt og betaling for
spisning ved arrangementer.

JØS

-

Aftale om økonomisk
samarbejde med
Herslev
Menighedsråd

Rettelse: Baby-salmesang er pt. 3 omgange af
10-11 gange. Det skal vurderes i 2018, om det skal
sættes ned til 2 omgange af 11 gange. Aftalen skal
rettes i 2018. Aftalen skal godkendes på Herslev
menighedsrådsmøde i Marts. Den er godkendt af
GK menighedsråd.
Herslev og GK menighedsråd har fået acontobeløb
på 100.000 kr fra de frie midler.

Hjemmeside

Der er indgået aftale med Surftown, der sætter ny
hjemmeside op.
Kontakt til menighedsråd skal stå med Navn,
funktion, og mailadresse. Formanden skal også stå
med telefonnummer. Organist og Sanger skal
fremgå af navn, men ikke med kontaktoplysninger.
Under kontakt er det kontaktinformation til graver og
præst.
Kirken er åben efter aftale med graveren.
Der er enighed om, at designet er pænt og
overskueligt, aktivitetsudvalget skal arbejde videre
med indhold.
Den gamle hjemmeside skal opsiges, dette gør
Johannes, når den nye hjemmeside er oppe og
køre.

Orientering ved formanden

Der har tidligere været søgt om omlægning af
midler, så der kan bruges anlægsmidler til
julebelysning i Kornerup Kirke. Dette er nu bevilget.
Der er bevilliget 5% midler til pengeskab i Kornerup.

TTO

Orientering ved præsten

Henriette har indkøbt dragtposer, Alba og bøjler.
Afventer levering.
Henriette er ved at afklare gudstjenesten langfredag
i Kornerup.
Henriette starter minikonfirmand op for nuværende
3. klasser.

Orientering ved
kontaktperson

Præstesekretæren er raskmeldt.
Herslev menighedsråd har holdt møde med organist
og sanger.

PW

Nyt fra medarbejder rep.

Intet at bemærke

TBT

Nyt fra udvalg:
Kirke og kirkegårdsudvalg

Der er aftalt møde snart

Aktivitetsudvalg

Der er fundet en løsning på varmen i kirken til babysalmesang.
Der har været god tilslutning for Efter Ordet maden
på bordet.
Der er kursus for kirkeværge via DAP, som Majbritt
deltager i. Mette vil også gerne deltage 27/2 i
Hellerup.
Der er fast annonce i Lejre lokalavis.

MØS

Præstegårdsudvalg

Der er præstekontor og sekretærkontor på plads.
Der skal ses på rengøring, når konfirmanderne er
færdige.

Evt.

Fadderbørn: der er i marts 16 tegnet fadderskab for
en pige der går i første klasse. Der er tegnet
fadderskab for en dreng i maj 09, og går i 6. klasse.
Begge tegnet gennem Verdens børn. Der er betalt til
Verdens børn 6210 kr. i 2016
På næste møde skal der være et punkt om, hvad
der skal bruges kollekt på.
Pers nummer er forkert på udsendte telefonliste.
Dette skal rettes, hvilket sekretæren vil gøre.
Det foreslås, at der udarbejdes referart på mødet
fremover.

JØS

