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Menighedsrådsmøde
torsdag den 14. maj 2020 kl. 19.30
i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård
Forårsaget af restriktioner om afholdelse af møder på grund af
covid-19 –smitterisiko kan dette møde ikke afholdes som et
offentligt møde – OBS: dette kan ændre sig !
Referat
Fraværende med afbud: Per Madsen
Deltagelse via Skype: Kjeld Marthinsen
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

1.Efterretningssager
Taget til efterretning

1.01 Slagelse Provstiudvalg
Referat fra møde den 29.4.2020. (Bilag
vedhæftet).

Taget til efterretning

1.02 Slagelse Provstiudvalg
Skrivelse vedr. budget 2021 og foreløbig
driftsramme. (Bilag vedhæftet).

Taget til efterretning

1.03 Folkekirkens Mission
Nyhedsbrev fra præsten i Thailand. (Bilag
vedhæftet).

Taget til efterretning

1.04 Slagelse Provstiudvalg
PU’s svar til Roskilde Stift vedr. forpladsog lågeprojekt på Sct. Mikkels Kirkegård.
(Bilag vedhæftet).
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1.05 Provstesyn udsat til 2021
Svar fra provst Ulla Thorbjørn Hansen på
MR’s anmodning om at få udsat
provstesynet, der var berammet til torsdag
den 14. maj 2020, til senere. Provstesynet
på alle bygninger udsættes til 2021.
Menighedsrådet planlægger almindeligt
syn snarest. (Bilag vedhæftet).

1.06 Foranstaltninger til forebyggelse af
coronasmitterisiko

Taget til efterretning
Dato for det ordinære syn skal aftales.

Taget til efterretning

Brug af håndsprit forventes fremover at
være standard. Forretningsudvalget har
derfor besluttet, at der indkøbes 4 standere
med berøringsfri dispensere, 2 til Kirken, 1
til Pakhuset og 1 til Kirkeladen. De
forventes leveret i uge 20.

2.Behandlingssager
2.01 Budget 2021
Foreløbigt budget for 2021 fremlægges til
orientering. Endelig udgave skal godkendes på
MR-mødet i juni. (Bilag vedhæftet).

2.02 Valg af repræsentant til
Menighedsplejens bestyrelse og
stillingtagen til godkendelse af vedtægter

Den foreløbige orientering er taget til
efterretning.

Forslaget til ændring af vedtægterne for
samarbejdet om det kirkelige, sociale arbejde
blev drøftet.

Nyt forslag til Vedtægt med ændringer april 2020
Sct. Mikkels Kirkes Menighedsråd venter med at
fremlægges til orientering. Oplæg: Slagelse
udpege nye repræsentanter til meningsplejens
Menighedspleje nu og i fremtiden fremlægges til
bestyrelse til det konstituerende møde i det nye
foreløbig drøftelse. (Bilag vedhæftet).
menighedsråd, der tiltræder efter valget.
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2.03 Valg af repræsentant til bestyrelsen
for Fælleskrematoriet
(Bilag er tidligere udsendt).

Hanna Bjerregaard fortsætter som
bestyrelsesmedlem i den resterende del af 2020,
dvs. frem til et nyt menighedsråd er valgt.

2.04 Kordegnestillingen
Orientering om detaljer vedr. ansættelsen –
herunder: Forslag om at den sene åbningstid
på kontoret flyttes fra torsdag til tirsdag kl.
15.30-17.30.

Det blev besluttet at flytte den sene åbningstid til
tirsdage kl. 15.30-17.30.

2.05 Regnskabsinstruks

Godkendt

Ajourført Bilag til regnskabsinstruks med
oplysninger om fuldmagtshavere og deres
rettigheder fremlægges til formel godkendelse.
Kopi af underskrevet Bilag fremlægges på
mødet.

2.06 Planlægning af menighedsmøde og
orienteringsmøde vedr. valg 2020 den
9.juni
2.07 Kirkerne må åbnes fra og med den
18. maj 2020

Menigheds- og orienteringsmøde holdes i Sct.
Mikkels Kirke den 9. juni 2020 kl. 19.30.
Valgbestyrelsen og Hanna Bjerregaard
planlægger møderne.
Retningslinjer for afvikling af kirkelige
handlinger mv. afventes.

Drøftelse og beslutning om fremtidige aktiviteter
efter åbning og nødvendige forholdsregler.

3. Orienteringssager
3.01 Formand
3.02 Regnskabsfører/Valgt kasserer
3.03 Kirkeværge
3.04 Kirkegårdsbestyrelsen
3.05 Kirkeudvalget
3.06 Præstegårdsudvalget
3.07 Kommunikationsudvalget
3.08 Aktivitetsudvalget
3.09 Kontaktperson
3.10 Præsterne
3.11 FAUS
3.12 Slagelse Menighedspleje
3.13 Diakoniens Dag
3.14 Kirkens Korshær
3.15 Friluftsgudstjenesten
3.16 Børnehaven

Der udsendes et Sognenyt i reduceret omfang.
Provstiet anmodes om at udsende en fælles
meddelelse om, at kirkerne åbner igen.

Friluftsgudstjenesten aflyses i 2020.

Referat fra menighedsrådsmøde den 14. maj 2020 i Sct. Mikkels Sogn, Slagelse

4

Ad hoc udvalg:
3.17 Kunst/udsmykning
3.18 Udflugtsudvalg
3.19 Arv og gaver - anvendelse
3.20 Kunst og Kirker 2020
Sammendrag af referat fra fællesmøde for de
deltagende kirker og tidsplan er tidligere
udsendt. Endelig sammensætning af
arbejdsgruppe besluttes.

Ny tekst til informationsmaterialet udarbejdes.
Det skal aftales, hvilken præst der har
gudstjenesten om søndagen i den pågældende
weekend, hvor arrangementet afvikles.

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 blev udsat. Ny dato
for mødet afventes.

3.21 Valgbestyrelsen

4. Eventuelt
Herunder planlægning af MR-mødet 11. juni,
som er det sidste møde før sommerferien.

Punkter til dagsordenen:
Budget 2021
Status på menigheds- og valgmøde
Medarbejderne inviteres til mødet.
Ønsker fra medarbejderne:
Fælles kalendersystem – medarbejderne må
gerne prøve ideen af.
Telefonsystem kunne trænge til en opgradering –
Sct. Peders Kirkes kontor kontaktes for at høre,
hvilket system de benytter og hvad det koster.

Mødet sluttede kl. 21.55
Asger Nygaard

Lasse Aufeldt

Eva Nielsen

Ole Winkel

Gitte Redkjær

Per Madsen
Fraværende med afbud

Referat fra menighedsrådsmøde den 14. maj 2020 i Sct. Mikkels Sogn, Slagelse

5

Hanna Bjerregaard

Robert Kronberg

Jette Rasmussen

Ida Lund – forlod mødet kl. 21.30

Jonas Dinesen

Marie Legarth

Jytte Aufeldt

Poul Damsgaard

Kjeld Marthinsen

Simon Buchwald

Deltaget hjemmefra via Skype
Bilagsmappen har været fremlagt i Kirkeladen, Rosengade 4, fra og med den 8. maj 2020.
Slagelse, den 8. maj 2020 / 14. maj 2020
Med venlig hilsen
Hanna Bjerregaard, formand
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