Menighedsrådsmøde
torsdag den 23. april 2020 kl. 19.30
i Sct. Mikkels Kirke
Forårsaget af restriktioner om afholdelse af møder på grund af
covid-19 –smitterisiko kan dette møde ikke afholdes som et
offentligt møde
Referat
Fraværende med afbud: Kjeld Marthinsen, Ida Rusholt Lund, Marie Legarth
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
Mødet blev holdt i salen i Pakhuset.
Det bemærkes, at mødet holdes som et fysisk
møde med overholdelse af de bestemmelser, der
fremgår af Kirkeministeriets brev til alle
menighedsråd af 21. april: at der sikres en afstand
på 2 meter mellem mødedeltagerne, at der er
adgang til vand og sæbe eller håndsprit, og at der
rengøres før og efter mødet.

1.Efterretningssager
1.01 Kirkeministeriet
Skrivelse af 6. april 2020 vedr. orienteringsmødet
om valg til menighedsrådene 2020 og arbejdet i
menighedsråd m.v.
Orienteringsmødet om valg til menighedsrådene
2020 er flyttet til tirsdag den 9. juni 2020.
(Bilag vedhæftet).

1.02 Fælleskrematoriet
Interessentskabsmøde planlagt til den 27. april
2020. Mødet er aflyst. Ny dato meddelelse
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senere. Bilagsmateriale udsendes ved modtagelse.

1.03 Slagelse Kommune
Offentlig høring i forbindelse med påtænkt
ændring af ejendommen Ingemannsvej 17
Menighedsrådets svar til orientering. (Bilag
vedhæftet).

1.04 Slagelse Kirkegårde
I anledning af renovering af forpladsen ved Sct.
Mikkels Kapel har Slagelse Kirkegårde udsendt
flg. meddelelse:
Til alle bedemænd og kirkekontorer.
Da pladsen foran Sct. Mikkels Kapel skal
renoveres,
vil det ikke være muligt at afholde
handlinger i kapelsalen
fra den 14. april 2020 og 2 måneder frem.
Det er stadig muligt at have begravelser på
kirkegården, med handling fra kirkerne.

1.05 Slagelse Provstiudvalg
Referat fra møde den 13.marts 2020.
(Bilag vedhæftet).

1.06 Slagelse Kommune
Skrivelse af 2. april 2020: Orientering om
multifunktionel jordfordeling ved Nordskoven,
og: Tilkendegivelse fra Landboforeningen Gefion
af 16. marts 2020, samt: Menighedsrådets
skrivelse til forpagter af MR’s matrikel ved
Gudum Å. (Bilag vedhæftet).

1.07 Kirkefondet
Skrivelse vedrørende Vejkirkebrochuren 2020.
(Bilag vedhæftet).

1.08 Folkekirkens Mission, Slagelse
Provsti
Beretning fra årsmøde og generalforsamling den
20.2.2020. (Bilag vedhæftet).

2.Behandlingssager
2.01 Regnskab 2019
Fremlægges til godkendelse.
(Bilag vedhæftet).

2.02 Valg af repræsentant til

Regnskabet for 2019 blev godkendt med
stemplet: Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 66914917, Regnskab 2019, Afleveret d.
16-03-2020 09:03.
Emnet behandles på et senere møde.
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Menighedsplejens bestyrelse og
stillingtagen til godkendelse af vedtægter
2.03 Valg af repræsentant til bestyrelsen
for Fælleskrematoriet

Emnet behandles på et senere møde.

(Bilag vedhæftet).

2.04 Budget 2021
Orientering om indeværende regnskabsår og
foreløbigt budgetforslag for 2021.

2.05 Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Vandskade Kirkegårdsstien 2: Der sendes en
skrivelse til Provstiudvalget om evt. senere
ansøgning på 5% midler til delvis dækning af
udgifter i forbindelse med vandskade i
præsteboligen Kirkegårdsstien 2. Der afventes
opgørelse fra Forsikringsenheden, når arbejdet er
afsluttet.
Anlægsarbejder Kirkegårdsstien 2:
Menighedsrådet godkender overskridelse af
budget vedr. 2 anlægsarbejder i præsteboligen
Kirkegårdsstien 2. Beløbet søges dækket ved
besparelser andre steder i budgettet eller via frie
midler. Der sendes en redegørelse til
Provstiudvalget om, at det kan blive nødvendigt
at søge 5 % -midler til delvis dækning.
Godkendt.

Kvartalsrapport og oversigt Budget/formål for 1.
kvartal fremlægges til godkendelse. Udsendt
inden mødet med forklaringer til
kvartalsrapporten.

2.06 Valg til menighedsrådene 2020
Antal medlemmer i MR ved valg til
menighedsrådene 2020 skal indberettes senest 1.
maj 2020. Iflg. reglerne skal der vælges 12
medlemmer til Sct. Mikkels Menighedsråd.

2.07 Slagelse Kirkegårde

Der indberettes, at der til Sct. Mikkels
Menighedsråd skal vælges 12 læge medlemmer.

Menighedsrådet godkender svaret.

Landskabsarkitekt Per Tofts svar til Roskilde Stift
vedr. arbejdet på forpladsen ved Sct. Mikkel
Kapel fremlægges til godkendelse. Skrivelser fra
Roskilde Stift blev fremlagt på MR-mødet den
16. januar 2020. (Bilag vedhæftet).

3. Orienteringssager
3.01 Formand
3.02 Regnskabsfører/Valgt kasserer
3.03 Kirkeværge

Asger Nygaard bad om, at det planlagte
provstesyn enten aflyses i år eller udsættes til
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senere. Menighedsrådet tilslutter sig ønsket.

3.04 Kirkegårdsbestyrelsen
Bilag med tegninger vedr. istandsættelse af
forpladsen ved Sct. Mikkels Kapel er tidligere
udsendt.

3.05 Kirkeudvalget
3.06 Præstegårdsudvalget
3.07 Kommunikationsudvalget

Der udsendes ikke Sognenyt som planlagt for
perioden juni-august. Vi afventer situationen.

3.08 Aktivitetsudvalget
Mange af forårssæsonens planlagte aktiviteter har
desværre måttet aflyses. I det omfang det er
muligt, vil de blive gennemført senere.
Der fastsættes ikke datoer for
Torvedagskoncerterne og sensommerkoncerten.
Sommerrundvisningerne i Sct. Mikkels Kirke og
adgang til kirketårnet aflyses.
Læsekredsen har fastsat datoer for
efterårssæsonen. Studiekredsgruppen planlægger
en ny sæson.
En planlagt seniorfestival arrangeret af Slagelse
Kommune bl.a. omfattende en syng-sammen-dag
i Sct. Mikkels Kirke i juli er udsat til 2021.

3.09 Kontaktperson
3.10 Præsterne
3.11 FAUS
3.12 Slagelse Menighedspleje
3.13 Diakoniens Dag
3.14 Kirkens Korshær
3.15 Friluftsgudstjenesten
Fra Sct. Mikkels deltager: Simon Buchwald, Ole
Winkel, Torben Bech Schnedler og voksenkoret.

3.16 Børnehaven
Ad hoc udvalg:
3.17 Kunst/udsmykning
3.18 Udflugtsudvalg
En lille omtale af studieturen til Nationalmuseet
den 8. marts 2020 kan ses på hjemmesiden, Der
vil blive fremstillet et par sæt med billeder af de
udstillede genstande, som tidligere har tilhørt Sct.
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Mikkels Kirke, til ophængning på Kirkekontoret
og i Våbenhuset.

3.19 Arv og gaver - anvendelse
3.20 Kunst og Kirker 2020
Sammendrag af referat fra fællesmøde for de
deltagende kirker og tidsplan er udsendt. Endelig
sammensætning af arbejdsgruppe besluttes.
Foreløbig har Jytte Aufeldt og Lasse Aufeldt
givet tilsagn om at deltage i arbejdsgruppen – der
er plads til flere !
Tidligere planlagt møde for alle deltagende
menighedsråd den 21. april må forventes flyttet.

3.21 Valgbestyrelsen
Dato for det årlige obligatoriske menighedsmøde
skal fastsættes – evt. samme dag som
orienteringsmødet !

Menighedsrådet besluttede at holde
menighedsmødet samme dag som
orienteringsmødet i forbindelse med valg 2020.

4. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 19.45

Asger Nygaard

Lasse Aufeldt

Eva Nielsen

Ole Winkel

Gitte Redkjær

Per Madsen

Hanna Bjerregaard

Robert Kronberg

Jette Rasmussen

Ida Lund
Afbud grundet ferie.

Jonas Dinesen

Marie Legarth
Afbud grundet ferie.

Jytte Aufeldt

Poul Damsgaard
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Kjeld Marthinsen
Afbud grundet sygdom

Simon Buchwald

Bilagsmappen har været fremlagt i Kirkeladen, Rosengade 4, fra og med den 17. april 2020.
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