Ugerløse d.10-1-18
Dagsorden nr. 35
Dagsorden menighedsrådsmøde d. 16-1 2018 kl 18.00 i Sognegården.
• Der startes med spisning kl 18.
Afbud fra Birger
Punkter til behandling
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kommentar til sidste referat.
3. Projekt til drøftelse; Kirke og coaching en fornyelse af sjælesorg og
gudstjenesten, se bilag
Inger Petri deltager i punktet.
4. Godkendelse af regnskabsinstruks.
Eftersendes/ udleveres på mødet.
5. Beskæftigelse på beslutning om køb af flygel
Menighedsrådet har pr mail godkendt at vi har indkøbt et flygel til kr. 60.000
Beløbet er dækket ved indsamling og rest af rådighedsbeløbet.
6. Orientering om Ansættelse af regnskabsfører
Udvalg har fået 5 ansøgere og talt med 4. Vi har ansat Ted Douglas Hansen,
Toftegårdsvej 21, DK-4350 Ugerløse. Ted starter efter nærmere aftale i 1.
kvartal
7. Status og beslutning om samarbejdsaftale med Tv Merløse om graver
Indstilling fra kirkegårdsudvalget:
Der imødekommes ønske fra Tv Merløse om en forhøjelse af prisen for de
ydelser de leverer pr år, dels 40.000 til drift af kirkegård og 50.000 til
kirketjenerfunktion. Dog således at de bevilges efter evaluering 4 gange årligt
hvor Tv Merløse skal levere timeopgørelse.
Beløbet tages i 2018 fra rådighedsbeløbet.
Når helhedsplan er vedtaget sendes arbejdet i udbud.
Der nedsættes en evalueringsgruppe, som bemyndiges til at indgå aftale jfr.
ovenfor og til at frigive de 4 rater

8. Forslag og beslutning om stilling som organist ved Ugerløse kirke
Indstilling fra Sara
Jeg anbefaler at den kommende organiststilling ændres til en mindre stilling
hvor organisten spiller helligdage samt to gange pr. måned til højmesse.
Kirkelige handlinger både på hverdage og weekends indbefattes ikke i
kontrakten, eller indbefattes som tillæg, hvor organisten ikke er bundet til at
stå til rådighed, men kan sige ja.
Jeg når frem til dette af to årsager, Når Line K. Olesen har fromesse i Ugerløse
tager hun selv organist med, det drejer sig om ca. 15 fromesser, ud af 62
gudstjenester. det er ca. 1. gang om måneden samt ferie. Derudover anbefaler
jeg at vi har særlige musikgrupper som spiller en gang om måneden, ligesom
vi nu har Brorfelde, Allehelgen, Nyrup. det er ca. 12 gudstjenester, det betyder
en organist skal spille ca. 30-35 til højmesse.
Derved åbner vi op for flere musikalske indtryk, og vi bruger ikke penge på
rådighed, samt vi giver menigheden frit valg til at få kirkelige handlinger når
de ønsker det og ikke kun i særlige rådighedsperioder.
Det burde også give økonomisk råderum til at bruge penge på de
musikgrupper som så kommer fx Tobias/Josefine/Gustav 2. juledag,
Inger/Therese/Jesper allehelgen, min forhåbning er at vi på sigt finder lignede
gode grupper som vi har fast fx Kyndelmisse, høst osv. Idet jeg oplever at der
kommer flere til de gudstjenester samt at folk er meget tilfredse med
musikken. Det åbner også mulighed for at vi kan bruge vores orgel og flygel
mere af dygtige musikere.
9. Orientering om Helhedsplan
10.Forbrugs aftale
Eftersendes
11.Til Næste møde
12.Evt.

