Menighedsrådsmøde
torsdag den 10. september 2020 kl. 19.30
i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård
Referat
Fraværende med afbud: Asger Nygaard, Ida Rusholt Lund, Jonas Dinesen, Simon Buchwald og Kjeld
Marthinsen

Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

1.Efterretningssager

Alle sager blev taget til efterretning.

1.01Slagelse Provstiudvalg
Referat fra møde den 12. august 2020.
Delreferat fra mødet med Provstiudvalgets
behandling af godkendelse af renovering
ved Sct. Mikkels Kapel. (Bilag vedhæftet).

1.02 Slagelse Menighedspleje
Referat fra møde den 25. august 2020.
(Bilag vedhæftet).

1.03 Fælleskrematoriet
Diverse bilag til interessentskabsmødet den
9. september 2020. (Bilag vedhæftet).

1.04 Kristeligt Dagblad

Tilbud til nuværende og nye mrmedlemmer om 4 ugers gratis abonnement.
(Tilbud er udsendt pr. mail).

1.05 Kristeligt Dagblad
SCT.MIKKELS KIRKES KONTOR, ROSENGADE 4, 4200 SLAGELSE – TLF. 58520511 – sanktmikkels.sogn@km.dk – www.sctmikkels.dk
CVR-nr. 66914917
Mandag-fredag kl. 9-13, tirsdag tillige 15.30-17.30
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Spørgeskema til MR-formænd via DAP

1.06 Orientering om overførsel af pc og
telefon til brug for korshærspræst fra
Vemmelev MR til Sct. Mikkels MR
1.07 Orientering om møde med
Byplanarkitekt Ole Lund Sørensen vedr.
renovering af Fisketorvet
Herunder orientering om modtaget invitation til
MR’s formand om at deltage i
projektgruppemøde vedr. projekt opsætning af
pullerter i bymidten

2.Behandlingssager
2.01Budgetsamråd den 26. august 2020
Orientering fra mødet:
Alle menighedsråd blev bedt om at indberette
nyeste opmåling til brug for fastsættelse af max
antal deltagere i kirker og sognegårde. – Et
forslag og opfordring om at opsætte holdere til
papirhåndklæder i toiletter i tjenstlige lokaler og
ved konfirmandlokaler i præsteboliger vil
snarest blive effektueret. – Forslag om at
udskifte stearinlys med POM-lys. - Orientering
om foreløbigt budget – Orientering om
samarbejdsaftale vedr. indbetaling af feriepenge.
Offentligt budgetmøde i provstiet afholdes
onsdag den 9. september kl. 15.30-15.40.
Herefter meldes de endelige budgetrammer ud.
(Bilag vedhæftet).

3. Orienteringssager
3.01 Formanden

Vedr. risiko for corona-smitte – krybbespillet
aflyses i 2020.Sorggruppe og minikonfirmander
fortsætter. Der indkøbes ekstra spritstandere til
parterre og indgangen ved dåbsværelset i kirken.
Ved arrangementer i Pakhuset vil der være
biografopstilling.
POM-lys – præsterne besøger Antvorskov Kirke og
kigger på lysene dér, inden der træffes beslutning
om anskaffelse.

Der er konstateret corona smitte i
personalegruppen. Direkte berørte er testet eller
bliver det. Der ansættes en afløser til
rengøringsopgaverne.
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3.02 Regnskabsfører/Valgt kasserer
3.03 Kirkeværge
3.04 Kirkegårdsbestyrelsen
3.05 Kirkeudvalget
Indbydelse til deltagelse i synsforretning
på Sct. Mikkels Kirke, Pakhuset med
parterre og Kirkeladen torsdag den 1.
oktober 2020 kl. 14 – ca. kl. 18.
(Bilag vedhæftet).
3.06 Præstegårdsudvalget
3.07 Kommunikationsudvalget
3.08 Aktivitetsudvalget

3.09 Kontaktperson

Det blev foreslået, at aktivitetsudvalget koordinerer
sommeraktiviteter, krybbespil og sommerudflugt
mv. og evt. fordeler opgaver. Forslaget sendes til
formanden for aktivitetsudvalget.
Der blev orienteret om forskellige
efteruddannelsesaktiviteter.

Medarbejdermøde er fastsat til torsdag
den 8. oktober 2020.
3.10 Præsterne
3.11 FAUS
3.12 Slagelse Menighedspleje
3.13 Diakoniens Dag
3.14 Kirkens Korshær
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

Der forberedes et vagtskema for weekenden samt
en tilmeldingsliste til arrangementet om fredagen.

Sidste nyt bl.a. vedr. kontakt med
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kunstnerne, fremlæggelse af foldere og
andet materiale, planlægning af lokalt
arrangement fredag aften.
Kunst og Kirker´s hjemmeside er nu oprettet . Se
hjemmesiden på www.kunstogkirker.dk eller www.fac
ebook.com/kunstogkirker

3.21 Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er i gang med forberedelserne.
Valgforsamlingen holdes tirsdag den 15. september
2020 kl. 19.30.

Sidste nyt inden Valgforsamlingen tirsdag
den 15. september kl. 19.30.
Der skal efter valgforsamlingen skabes mulighed
for trådløst internet i kirken.

4. Eventuelt

Der indkøbes nye kopper og sidetallerkner samt
sandwich skilte.
Præsterne drøfter, om der skal købes et nyt
jordpåkastelsessæt.

Mødet sluttede kl. 20.45

Asger Nygaard
Fraværende med afbud

Lasse Aufeldt

Eva Nielsen

Ole Winkel

Gitte Redkjær

Per Madsen

Hanna Bjerregaard

Robert Kronberg

Jette Rasmussen

Ida Lund
Fraværende med afbud

Jonas Dinesen
Fraværende med afbud

Marie Legarth

Jytte Aufeldt

Poul Damsgaard

Kjeld Marthinsen

Simon Buchwald
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Fraværende grundet forældreorlov og ferie

Bilagsmappen har været fremlagt i Kirkeladen, Rosengade 4, fra og med fredag den 4. september 2020
Slagelse, den 10. september 2020.
Med venlig hilsen
Hanna Bjerregaard, formand
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