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Beslutning:

Åbent møde:
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra
mødet den 21. november 2016.
2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt og underskrevet

3. orientering fra Formanden:

- ”Cirkulære om indsamling i kirkerne” er blevet
ændret – mulighed for elektronisk indsamling
- Tømning af kirkebøssen mindst en gang om
måneden
- Folderen ”Tillykke med dit barn”
- Køge provstis visionsdag 4/3 2017 for alle
menighedsrådsmedlemmer på Køge Handelsskole
- Invitation: Mød din biskop 26/1 – (bilag 1)
- distriktsforening 9. februar
- kirkegårdskonference 9. marts 2017 – Nyborg
Strand
- checkliste for det gode menighedsrådsarbejde
(bilag 2)
- kirkegårdskonference 8. februar (bilag 3)
- kredskursus ”DAP for degne og alle de andre
rødder” 30. januar (bilag 12)

Godkendt

Tilmelding til ovenstående arrangementer via
Jeanne

4. til efterretning:
- myndighedsprojekt: afrensning og kalkning af
Nr. Dalby kirke (bilag 4)
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- ny projektor i salen 30. og 31. januar; den gamle
flyttes til lille sal.
- behov for flere borde i store sal –bordene fra
lille sal rykkes ind, og der indkøbes nye og
smallere til lille sal (og dekorerer lidt om)
Forslaget (på 1 mio.) er sendt frem. Vi afventer
godkendelse i provstiet.
Rettelse 20/1: Der afventes ikke noget fra
provstiet, men myndighedernes godkendelse.
Side 1 af 4

- parkeringsplads ved Kimmerslev kirke (bilag 5) Det ”gamle” menighedsråd (2011) købte et areal
til etablering af p-plads; lovliggørelsen savnes og
er under behandling.
- Ekstraordinært provstesyn på Borup Kirkes tag
(bilag 6)

5. Til behandling:
- Forretningsudvalg indstiller følgende til
godkendelse:
a) Forretningsorden (bilag 7)
b) Vedtægter for kasserer (bilag 8)
c) Vedtægter for kirkeværgen (bilag 9)
d) Vedtægter for kontaktpersonen (bilag 10)

6. Til behandling:
Størrelsen af honorar til kirkeværge, kasserer og
kontaktperson (bilag 11)
Indstilling fra forretningsudvalget om at tillægge
kirkeværgen et honorar svarende til
kontaktpersonens
7. Orientering fra…
a) kirkeværgen

Syn er afholdt: der er store utætheder, og
teglene er løse. Nødtørftige reparationer
foretages (efter byggesagkyndiges vejledning),
og taget bør udskiftes inden for 2 år. Der ligger
nu presenning på loftet.

Redaktionelle fejl retter vi selv
Øvrigt godkendt

Ingen indvendinger

a) strømudfald i Kimmerslev og Nr. Dalby, der
skyldtes hhv. vand og et kabel, der nu er
udskiftet.

b) kasserer

De grove tal på årsregnskabet er modtaget –
summa summarum: vi går i nul.

c) kontaktperson

Kordegns prøvetid overstået – vi fortsætter
samarbejdet.
Rapport fra personaleområdet tilsendes til
næste møde.
Langtidssygemelding på kirkesanger.
Hun forventes tilbage snart.
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d) kirke- og kirkegårdsudvalg

Udvalget har endnu ikke holdt møde –
indkaldelse kommer snarest.

e) Kommunikationsudvalg (referat – bilag 14)
- folder skal / skal ikke

For og imod drøftet
Forslag: kopier af kirkesiden lægges i våbenhus
Forslag: upretentiøst A4 ark foldet --

- (brugerundersøgelse om) plakater

Forslag om at lade frivillige hænge plakater op

- udhængsskab til Sognegården (bilag 13)

6 x A4 på stolper.
Placering skal være synlig uden at blive kørt ned.
Kommunikations udvalg + formand finder
placering.

f) Aktivitetsudvalget

Foreløbig liste over aktiviteter i 2017
fremsendes.
(Forslag til 2018 modtages allerede nu)

g) Præsterne

12. marts fra kl. 10.00 er der sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp. Slutter med
gudstjeneste i Borup Kirke kl. 16.00.
Lis gør de indledende øvelser, men er ikke
hjemme til afviklingen - Henning Lynge Nielsen
og Henning Simoni koordinerer på dagen.
Der skal prikkes frivillige indsamlere.
30. januar – biograftur for konfirmander og
forældre
7. februar herfra: Konfirmandtræf i Roskilde –
ledige pladser.
25. marts – stiftsdag i Roskilde.
5. feb. gudstjeneste+foredrag (Naser Khader)
som forsøg
Tilbagemeldinger fra julens gudstjenester
ønskes (også det I hører i byen) hurtigt.

h) medarbejderrepræsentant
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Energimærkningsfirmaet var i Præstegården og
Møllelundgården i dag.
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8. Oplæg til mødeplan for 2017:

-tirsdag d. 17/1
-tirsdag d. 14/2
-tirsdag d. 14/3 (regnskab)
- onsdag d. 19/4
- tirsdag d. 16/5
- onsdag d. 14 /6 (budget)
- onsdag 16/8
- onsdag d. 20/9
- torsdag d. 12/10
- onsdag 29/11 (konstituering)
(Ret til ændringer forbeholdes.)

9. Evt.
Jens Elkjær Petersen

Lis Levring

Katrine Winkel Holm

Poul Egede Hansen

Henning Lynge Nielsen

Henning Simoni

Britta Nørregaard

Irene Mikkelsen

Tommy N. Andersen

Anne-Lise Nielsen

Hans Henning Nielsen

Ivan Nyboe
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