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Menighedsrådsmøde
torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30
i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård
Fraværende med afbud:

Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel

Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Dagsorden:
1. Efterretningssager
1.01 Ministeriet for Ligestilling og Kirke:
Høringsbrev vedr. Debatoplæg til en mere
sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken samt
Oversigt over datoer for debatmøder.

Punktet sættes på dagsordenen til mødet i
august.
Der lægges to eksemplarer af
debatoplægget i Kirkeladen.

2 eksemplarer er modtaget og kan desuden
ses på www.miliki.dk under
Kirke/Folkekirken/Folkekirkens styringsstruktur.
Høringsfristen er 31. oktober 2013.
Menighedsrådet skal tage stilling til, om vi vil
deltage i høringen.

1.02 Ministeriet for Ligestilling og Kirke:
Ministeriet meddeler formel tilladelse til
kremering i Fælleskrematoriet fra den 24.
april 2013. Kopi af skrivelse vedlagt.
1.03 Ministeriet for Ligestilling og Kirke :
Folkekirkens budgetter ”…samme
aktiviteter og gerne flere for de samme
penge” – foreløbige forventninger til prisog lønudvikling: Lønudgifter 0,0, øvrige
driftsudgifter 1,4
1.04 Roskilde Stift: Meddelelse om bispevisitats
søndag d. 6. april 2014. Fælles for alle 4
bykirker. Planlægning skal aftales med de
andre kirker.
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1.05 Roskilde Stift : Boligbidrag for
tjenesteboliger – beløb er udsendt til
præster. Indarbejdes i budget
1.06 Roskilde Stift: Biskop Peter Fischer-Møller
meddeler generel tilladelse til brug af
”Gudstjenestens bønner Bd. I”
1.07 Forsikringsbidrag for de lokale kasser i
2014 – udgør for Sct. Mikkels Sogn
100.478,-. Indarbejdes i budget
1.08 Provstiudvalget: Svar vedr. ændret
sammensætning af Sct. Mikkels
Menighedsråd
1.09 Provstiudvalget: Orientering om provst
Torben Hjul Andersens studieorlov
1.10 Datoberigtigelse af forpagtningskontrakt:
Svar fra provstiudvalget vedlægges
originalkontrakten.
1.11 Slagelse Kommune: Skrivelse vedr. nyt
regulativ for erhvervsaffald 2013.
Kommunal indsamlingsordning fortsættes. Kopi
er givet til kirketjenerne
1.12 Vedr. nyt telefonsystem: På MR-mødet i
marts besluttedes det, at vi skulle undersøge
overgang til nyt telefonsystem. Erfaringer hos
de sogne, der allerede har indgået aftale eller
er ved det, er blandede, og det foreslås derfor,
at vi venter med endelig stillingtagen til senere

1.13 Menighedsplejen i Slagelse: Årsrapport 2012
1.14 Skrivelse fra bedemændene i Slagelse
vedr. brug af kapeller
1.15 Vielser i det fri. Forsøgsordning i 2 år. Kopi fra
Folkekirken.dk

1.16 Fælles Aktivitetsudvalg for Slagelsekirkerne
(FAUS): Referat fra møde 8.5.2013
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2. Behandlingssager
2.01 Bladudvalget: Opfølgning fra sidste
menighedsrådsmøde: Endelig

sammensætning af udvalg skal vedtages.
Hanna Bjerregaard vil gerne fortsætte i
udvalget. Peter Baike har tilkendegivet gerne
at ville indtræde. Regelsæt for udvalget
forelægges til godkendelse. Det foreslås, at

Regelsættet blev godkendt.
Det blev vedtaget, at udvalget består af
de tre præster, Inger Grønborg, Peter
Baike og Hanna Bjerregaard.

udvalget fremover består af 6 medlemmer, 3
præster og 3 valgte medlemmer.

2.02 Aktivitetsudvalget: Regelsæt for udvalget

Regelsættet blev godkendt.

2.03 Vedtægt for kirkeværge. Fremlægges til

Vedtægten blev godkendt.

2.04 Honorarer til formand, kirkeværge,
kasserer og kontaktperson. Satser pr.

Satserne blev godkendt.

forelægges til godkendelse.
godkendelse.

1.4.2012, som stadig er gældende, forelægges
til godkendelse.

2.05 Kursusansøgning: Kordegn Ole Busch

Ansøgningen er imødekommet.

ansøger om at deltage i kursus om navne- og
faderskabssager 28. maj 2013. Pris kr. 1.650,-.

2.06 Fyraftensarrangement 6. juni 2013 om
uddannelse og efteruddannelse af
kirkefunktionærer. Mødet er åbent for

Inger Grønborg, Hanna Bjerregaard,
kirketjenerne og kordegnen deltager.

kirkefunktionærer og
menighedsrådsmedlemmer. Kordegn Ole Busch
er interesseret i at deltage.

2.07 Visionstanker: Udvalget til fastholdelse af
børn og unge har indgivet flg. forslag:
Eftermiddagsgudstjeneste onsdag d. 11.
september 2013 kl. 17 efterfulgt af
grillsammenkomst i gårdhaven, og et forslag
om anskaffelse af flygel til kirken. Udvalgets
forslag vedlagt.

Endelig afgørelse om
eftermiddagsgudstjenesten udsættes til
mødet i juni.
Forskellige aspekter omkring anskaffelse
af et flygel blev fremført.

2.08 Postkort: Bilag med forslag om trykning af

Der laves et oplæg med priser og billeder
til næste møde.

2.09 Kirkekontorets åbningstider og lukkedage:

Det blev vedtaget, at åbningstiderne for
lørdag slettes, da der er lukket om
lørdagen. Endvidere blev det besluttet, at
der er åbent 1. maj.
Ny oversigt udarbejdes.

500 postkort med motiver af Sct. Mikkels Kirke
vedlagt.
Oversigt tiltrådt af menighedsrådet 12. juni
2003 forelægges til ajourføring.
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2.10 Budget 2014: Tidsramme: Udvalgene bedes
fremsende budgetønsker til forretningsudvalget
senest tirsdag d. 21. maj. Forretningsfører,
kasserer og formand udarbejder derefter
budgetforslag til forretningsudvalgsmødet d. 4.
juni. Forslaget sendes til alle rådets
medlemmer. Endelig godkendelse på
menighedsrådsmødet d. 13. juni. FU har haft
en foreløbig drøftelse vedrørende budgettet og
holdninger til forbrug på forskellige konti. Et
bilag med FU’s kommentarer og overvejelser
udsendes elektronisk inden mødet.
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Menighedsrådet har gennemgået alle
punkter i bilaget. Der vil blive arbejdet på
at få en billigere telefonløsning.
Beslutninger for hvert enkelt punkt tilføjes
bilaget, og kopi lægges ved sagen. Kopi
udsendes elektronisk til alle
menighedsrådsmedlemmer.

3. Orienteringssager

3.01 Formanden
3.02 Regnskabsføreren / Den valgte kasserer

Der er forespurgt hos flere banker, hvad
de vil kunne give i rente, såfremt vi flytter
opsparingerne til dem. Det viser sig, at
Jyske Bank giver den bedste rente, og
opsparingerne vil derfor blive flyttet dertil.
Provstiet har lovet at sende oplysninger
om, hvad arven må anvendes til.

3.03 Kirkeværgen
3.04 Kirkegårdsbestyrelsen
3.05 Kirkeudvalget

Kirkesyn på tirsdag den 21. maj kl. 15.30.

3.06 Præstegårdsudvalget
3.07 Bladudvalget
3.08 Aktivitetsudvalget
3.09 Hjemmesideudvalget

Efterårsplanen bliver gennemgået på juni
mødet.

3.10 Kontaktpersonen

Ad hoc udvalg:
3.11 Kunst/udsmykning

Kirsten Harrebyes fotografier er blevet
hængt op i Pakhuset. De hænger der året
ud.
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3.12 Udflugtsudvalg
3.13 Visionsudvalg: Fastholdelse af børn og unge
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Der bliver en udflugt søndag den 25.
august 2013.
Udflugten må maks. koste kr. 15.000,00.

3.14 Rundvisning
3.15 Udvalg vedr. revision af kirkefolder

4. Eventuelt
Tirsdag den 21. maj passer formanden
kontoret mellem 12 og 13 pga.
kordegnens kursus.
Mødet sluttede kl. 21.28
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