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Offentligt menighedsrådsmøde
torsdag d. 17. januar 2013 kl. 19.30
i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård
Fraværende med afbud:

Ole Winkel og Aase Bjerring

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Dagsorden:
1. Efterretningssager
1.01 Suppleantposten i bestyrelsen for
fælleskrematoriet

Kopi af brev til Poul Raagart om fortsat varetagelse
af suppleantposten i bestyrelsen for
fælleskrematoriet, samt kopi af skrivelse af 13.
august 2010, hvoraf det fremgår, at Sct. Mikkels
menighedsråd er indtrådt som interessent.
Referater fra de sidste bestyrelsesmøder forefindes
hos formanden.
Poul Raagart var indbudt til FU-møde den 8. januar
2013. FU fik et fyldestgørende referat fra det
seneste bestyrelsesmøde.

Som følge heraf skal der foretages rettelse
i referat fra det konstituerende møde 29.
november 2012 side 207: Valg af stående
udvalg jf. § 17 stk. 1: ”Hanna Bjerregaard
blev valgt som interessent til bestyrelsen
for fælleskrematoriet”. I stedet skal der
stå: ”Poul Raagart varetager fortsat
suppleantposten på menighedsrådets
vegne, indtil bestyrelsen opløses i løbet af
foråret 2013”.

1.02 Bogen Kirkegårdskultur 2012-13 er modtaget
og placeret i kontoret på 1. sal i Kirkeladen.

1.03 Udklip fra Uge Nyt fra uge 1-2013
Historikere i Sct. Mikkels Kirke i anledning af ny bog
om Diderich Pedersen Top, hvis epitafium hænger i
Sct. Mikkels Kirke. Foreslås givet til
aktivitetsudvalget.

1.04 Møde for formænd og næstformænd
Landsforeningen afholder møde i Halskov kirke den
16. januar 2013. Formand og næstformand deltager
med FU’s godkendelse.
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1.05 Indsamlinger i kirken
Nuværende liste vedlægges til orientering. Trænger
måske til revision. FU foreslår behandling på møde i
februar.

1.06 Vejkirkefolder

Vi er med igen i 2013. Der er fremsendt rettelser
vedr. åbningstider. Ny tekst: ”Søn- og helligdage kun
ved gudstjenesten”, og GPS-koordinater vil blive
tilføjet. Der er bestilt 200 stk. Efter behov kan der
rekvireres flere mod porto, så længe lager haves
hos udgiver. Diverse materialer foreslås overdraget
til Kirkeudvalget, som bedes udpege en
kontaktperson.

1.07 Regler for benyttelse af ”Pakhuset”
Den senest reviderede liste lægges frem til
orientering. Der kom en mindre ændring ved MRmødet den 15. november 2012 under punkt 2.03.

1.08 Slagelse kirkegårde og krematorium

De beder om godkendelse af byggeorganisation i
forbindelse med om- og tilbygning af krematoriet.
FU godkender byggeorganisation. Kopi af svar til
Slagelse Kirkegårde vedlægges.

1.09 Den Digitale Arbejdsplads
Der henvises til www.menighedsråd.dk i boksen:
Den digitale arbejdsplads.

2. Behandlingssager
2.01 Budget 2013
Som bilag til det godkendte budget udsendes til alle
menighedsrådsmedlemmer pr. post en oversigt over
formål med budgettal.

2.02 Slagelse Provsti
Brev fra provstiet vedrørende provstesyn foretaget i
2012. 3 breve.

2.03 Fælles menighedsrådsmøde den 27. januar
2013
Kopi af årsberetning. Menighedsrådet skal vedtage
beslutningsforslag. FU har drøftet følgende
muligheder: Friluftsgudstjeneste henlægges til Sct.
Mikkels Kirke, hvis vejret er for dårligt til udendørs
afholdelse. Princippet med fælles annoncering virker
tilfredsstillende, så fortsættelse anbefales.

Det besluttedes, at der skal tegnes
abonnement på Sjællandske til at ligge på
kontoret.
Det er taget til efterretning, at budgettet
er forelagt med diverse kommentarer.
Provstiet har bl.a. spurgt om tidshorisont
for reparation af orglet. Kirkeværgen
oplyste, at han og organisten har aftalt
møde med orgelbyggeren for at finde ud
af, hvad der skal gøres, og hvad det
kommer til at koste.
Opsparingen var egentlig ment til et
system til registrering, men provstiet
ønsker, at noget af opsparingen anvendes
til reparation.
Kirkeudvalget tager sagen op.
Det besluttedes, at forslaget om, at
friluftsgudstjenesten kan henlægges til
Sct. Mikkels Kirke, hvis vejret er dårligt,
bliver fremsendt til diskussion på
fællesmødet.
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Princippet med fælles annoncering vil
blive anbefalet ved mødet.
Punktet om anvendelse af folkekirkens
fælles logo blev besluttet fremsendt til
diskussion på fællesmødet.

3. Orienteringssager
Formanden opfordrer alle udvalg til at holde
konstituerende møde og orienterer om udarbejdelse
af vedtægter for enkelt personer og udvalg.
Konstitueringen skal meddeles til kontoret.

3.01 Regnskabsføreren / Den valgte kasserer
3.02 Kirkeværgen

3.03 Kirkegårdsbestyrelsen
3.04 Kirkeudvalget

3.05 Præstegårdsudvalget

3.06 Bladudvalget
3.07 Aktivitetsudvalget

Kirkeværgen oplyste, at belysningen på
kirken nu virker igen.
Kirkeværgen tager fat i kommunen igen for
at få lys i kommunens lygter på
kirkepladsen.
Dorthe Røhmann-Tofting blev valgt til
næstformand i kirkegårdsbestyrelsen.
Kirkeudvalget har konstitueret sig: Poul
Damsgaard, formand; Dorthe RøhmannTofting, næstformand; Marianne Rosner,
sekretær; Peter Baike, menigt medlem.
Præstegårdsudvalget har konstitueret sig:
Hanna Bjerregaard, formand; Jette
Rasmussen, næstformand; Simon Buchwald,
sekretær. Udvalget går i gang med at
indhente tilbud på de forskellige synsudsatte
arbejder, så mest muligt kan blive udført i
dette år. Målet er, at der ved næste syn ikke
er flere gamle ting.
Tilbud fra Vækst & Miljø på renholdelse ved
de 2 præsteboliger. Ca. samme pris som for
2012. Der aftales møde med Vækst og Miljø
for at få afklaret præcist, hvad der ligger i
aftalen.
Der er deadline 21. januar på Sognenyt.
Bladet skal senest den 12. februar til
Jannerup, så indlæg må ikke trækkes ud.
Det besluttedes, at der nedsættes et udvalg
til at tage sig af udflugten.
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3.08 Hjemmesideudvalget

3.09

Kontaktpersonen

3.10 Valgudvalget

4. Eventuelt
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På næste møde skal der tages stilling til, om
der skal nedsættes et kunstudvalg til at
beslutte udsmykningen i Pakhuset.
Marianne Rosner oplyste, at der mangler
nogle vedtægter at arbejde efter. Det er dog
ikke lovpligtigt for hjemmesideudvalget. Det
foreslås, at udvalget i stedet laver en
forretningsorden.
Facebook for Sct. Mikkels er oppe at køre.
Inger Grønborg vil gerne med til
introduktionskursus for kontaktpersoner. Det
koster 575 kr. Det er vedtaget.
Punktet fjernes til næste møde.

Sogneindsamling 10. marts 2013. Niels
Thomsen står for indsamlingen igen i år.
Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende
tøndeslagning søndag den 10. februar 2013
kl. 14.00 for børn med deres familier skal
organiseres. Der er brug for frivillige.
Inger Grønborg, Dorthe Røhmann-Tofting,
Jette Ramussen, Hanna Bjerregaard, Simon
Buchwald og Knud Pedersen melder sig.
Ellen Friis maler tønder.
Hanna Bjerregaard ønsker et punkt på
næste møde, der hedder visionsdrøftelser.
De enkelte menighedsrådsmedlemmer skal
sende fem punkter til formanden inden
mødet. Punkterne skal bestå af, hvad det
enkelte medlem kunne tænke sig, at der
skal ske i kirken fremover.

Mødet sluttede kl. 21.04
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