Menighedsrådsmøde
torsdag den 13. august 2020 kl. 19.30
i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård
OBS: Mødet vil eventuelt blive holdt i Sct. Mikkels Kirke
Referat
Fraværende med afbud: Marie Legarth, Ida Rusholt Lund

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

1.Efterretningssager

Alle orienteringer blev taget til efterretning

1.01 Slagelse Provstiudvalg
Referat fra møde den 27.5.2020 og møde
den 30.6.2020. (Bilag vedhæftet).

1.02 Slagelse Provstiudvalg
Oversigt over planlagte
provstiudvalgsmøder 2. halvår 2020. (Bilag
vedhæftet).

1.03 Kirkeministeriet
Fordeling af landskirkeskatten og
udligningstilskuddet 2021. (Bilag
vedhæftet).
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1.04 Stiftsdagen søndag den 13. september
Foreløbig er 3 tilmeldt. Ny frist 28. august.
Tilmelding til Kirkekontoret senest 28.
august kl. 12.

1.05 Synsrapporter for præsteboliger
(Bilag vedhæftet).

1.06 Skole-Kirketjenesten
Program for sæson 2020/2021 kan ses på
www.skks.dk

1.07 Høringssvar vedrørende opsætning af
pullerter i Slagelse Bymidte
(Bilag vedhæftet).

1.08 Roskilde Stift
Godkendelse af renovering af forplads ved
Sct. Mikkels Kapel. (Bilag vedhæftet).

2.Behandlingssager
2.01 Kvartalsrapport 2. kvartal 2020
Fremlægges til godkendelse. (Bilag vedhæftet).

Kvartalsrapporten blev godkendt.

2.02 Forretningsorden for Sct. Mikkels
Sogns Menighedsråd

Ændringen af forretningsordenen blev godkendt.

En tidligere besluttet tilføjelse til §3 stk. 3 om
udsendelse af dagsorden med bilag til åbne møder
til stedfortrædere er aldrig blevet indskrevet i den
gældende udgave. Foreslås nu tilføjet. Ændringen
blev besluttet på MR-møde den 11.5.2017.
Det undersøges, om der skal anskaffes et ekstra
mobilepay nummer til andre betalinger end
Der er i forhold til den gældende udgave flere nye indsamling til kollekt.
afsnit og bestemmelser. Den nye udgave vil blive
taget i brug i forbindelse med det konstituerende
møde efter valget til MR 2020. (Bilag vedhæftet).

2.03 Ny regnskabsinstruks for
folkekirkens lokale kasser
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2.04 Håndtering af kister i kirken
På et møde tidligere på året med bedemænd og
repræsentanter for en række kirker i provstiet
blev der fremført et ønske om, at kirker med
vanskelige adgangsforhold overvejer anskaffelse
af katafalk. Provsten opfordrede de relevante
menighedsråd til at behandle forespørgslen.
Retningslinjer findes i skrivelse udarbejdet af
Kirkeministeriet: Vejviser til de vigtigste
arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde.
Kan læses og downloades fra:
folkekirkenspersonale.dk under Arbejdsmiljø.

2.05 Status vedrørende restriktioner
Der foretages ny opmåling af gulvareal i Sct.
Mikkels Kirke for at kunne fastsætte max antal
deltagere ved gudstjenester og andre aktiviteter i
kirken ud fra de til enhver tid gældende officielle
retningslinjer for forsamlinger. Der skal ligeledes
fastsættes max antal deltagere ved arrangementer
i Pakhuset.
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Menighedsrådet besluttede, at vi ikke ønsker at
anskaffe en katafalk.

Der er ud fra de til rådighed værende kvm. i
kirken plads til ca. 120 kirkegængere.
Det blev aftalt, hvem fra Menighedsrådet der yder
praktisk bistand ved konfirmationerne.
Der er max. 4 sangere til gudstjenesterne.
Derudover max 2 sangere på hverdage og
lørdage.
Åbningstiden i kirken fastholdes i tidsrummet 1014.00.

2.06 Omlægning af Fisketorvet
Henvendelse fra byplanarkitekt Ole Lund
Sørensen om dialogmøde. Tid, sted og deltagelse
drøftes. (Bilag vedhæftet).

3. Orienteringssager
3.01 Formanden
Herunder orientering om forsøg med
fælles kalender samt overvejelser
vedrørende arkivering af både fysisk og
elektronisk materiale
3.02 Regnskabsfører/Valgt kasserer
3.03 Kirkeværge
Ændring af dato for syn på Sct. Mikkels
Kirke, Pakhuset og Kirkeladen. Synet
afholdes torsdag den 1. oktober 2020 kl.
14. Alle MR-medlemmer og ansatte kan
deltage. Indbydelse udsendes.

Jytte Aufeldt, Robert Kronberg, Simon
Buchwald, Asger Nygaard, Lasse Aufeldt, Hanna
Bjerregaard, Jette Rasmussen, Ole Winkel og Eva
Nielsen ønsker at deltage.
Mødet foreslås afholdt den 27. august 2020 kl.
19.30 i Pakhuset.
Forsøg med ny kalenderstyring sættes snart i
værk.
Stadsarkivaren indbydes til en drøftelse af
arkivering af fysisk materiale.

Der kommer en mail ud med tilmelding til synet.
Der er modtaget et tilbud om rensning af
tagrender. Det overvejes om dette skal erstatte
den sædvanlige aftale med mureren.
Der er sat seler ved orgelet, som skal bruges ved
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3.04 Kirkegårdsbestyrelsen
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eftersyn af instrumentet. Der er ophængt
sikkerhedswire, som skal anvendes ved
vinduespudsning.
Der er møde i kirkegårdsbestyrelsen i den
kommende uge.

3.05 Kirkeudvalget

3.06 Præstegårdsudvalget
Forsikringssagen i forbindelse med
vandskaden Kirkegårdsstien 2 er afsluttet.
Menighedsrådet skal selv kun betale
selvrisiko, som udgør kr. 15.000,-

Taget til efterretning

3.07 Kommunikationsudvalget
3.08 Aktivitetsudvalget
3.09 Kontaktperson

Sognenyt er på vej.
Der er planlagt arrangementer frem til marts.
Der er planlagt kurser for de nye medarbejdere.
Der blev orienteret om diverse forhold vedr.
aflønning.
Der blev orienteret om de forestående
konfirmationer, herunder start for de nye hold.

3.10 Præsterne

Det undersøges, om man skal gå over til at
indkøbe Johannes Møllehaves børnebibel, hvis
der kan opnås mængderabat. Alternativt kunne
det være Synne Garffs udgave.

3.11 FAUS
3.12 Slagelse Menighedspleje
Herunder om vedtægter mm.
Vedtægt for …”Stedet” er sendt til
Kirkeministeriet til godkendelse.
Vedtægter for Menighedsplejen er
modtaget retur fra Samvirkende
Menighedsplejer med deres godkendelse.

Lørdagsdåb – begrænses til 1. lørdag i ulige
måneder ved Simon Buchwald.
Der er planlagt en fælles filmdag i oktober.
Der er desuden planlagt et musisk arrangement i
januar.
Taget til efterretning

3.13 Diakoniens Dag
3.14 Kirkens Korshær
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3.15 Friluftsgudstjenesten
3.16 Børnehaven
Ad hoc udvalg:
3.17 Kunst/udsmykning
3.18 Udflugtsudvalg
3.19 Arv og gaver - anvendelse
3.20 Kunst og Kirker 2020
Herunder om kontakt til kunstnere mm. (Bilag
vedhæftet).
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Kirken har haft to skulpturer udstillet siden sidste
Kunst og Kirker. Menighedsrådet besluttede at
takke nej til tilbuddet om at købe kunstværkerne.

Der blev orienteret om de to kunstnere, der skal
udstille i Sct. Mikkels Kirke.

3.21 Valgbestyrelsen
Herunder om Valgforsamlingen tirsdag
den 15. september

Der er forberedt materiale til valget.

4. Eventuelt

Der er stillet forslag om at anvende studerende til
opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages af
Menighedsrådets medlemmer. Drøftelsen kan evt.
udskydes til det nye Menighedsråd tiltræder.

Valgbestyrelsen aftaler et nyt forberedende møde.

Mødet sluttede kl. 21.30.

Asger Nygaard

Lasse Aufeldt

Eva Nielsen

Ole Winkel

Gitte Redkjær

Per Madsen

Hanna Bjerregaard

Robert Kronberg

Jette Rasmussen

Ida Lund
Fraværende med afbud

Jonas Dinesen

Marie Legarth
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Fraværende grundet ferie
Jytte Aufeldt

Poul Damsgaard

Kjeld Marthinsen

Simon Buchwald

Bilagsmappen har været fremlagt i Kirkeladen, Rosengade 4, fra og med den 7.8. 2020.
Slagelse, den 13.8. 2020
Med venlig hilsen
Hanna Bjerregaard, formand
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