Ugerløse d. 6-1-19
Referat nr.47
Referat menighedsrådsmøde d. 15-1-2019 kl 19.00 i Sognegården.
Afbud fra Lone, Gitte og Charlotte
1.

Godkendelse af dagsorden; med tilføjelse af punkt 9-10 og 11

2.

Kommentar til sidste referat; ingen

3.

Orientering om gelænder i kirken; Der er nu udarbejdet tegning af Krog
Hansens tegnestue, og vi leder nu efter en smed, der kan udfører arbejdet så
gelænder og opsætning kan ansøges godkendt af stiftet.

4.

Orientering om ansøgning om overførsler af bevillinger; Bevillinger
gennemgået og rest beløb søges genbevilget.

5.

Orientering om renovering af varmeanlæg: Arbejdsgruppen undersøger
hvilken varmekilde vi skal have. Vi afventer udpegning af byggeherre
rådgiver.

6.

Orientering om konsulent til undersøgelse af samarbejdsmuligheder omkring
kirke og kirkegård. Udpegning af arbejdsgruppe til arbejdet; PU har bevilget
10.000 til at understøtte arbejdet og givet opgaven til provsti konsulent
Josefine Katharina Posch. Der afholdes første møde d. 24-1 19 formænd,
præster m.fl. Der afholdes næste evalueringsmøde med Tv Merløse d. 24-1

7.

Orientering om plejeplan for kirkegården; Vi er kommet i den situation at
udarbejdelsen af plejeplane er sat i bero. Vi afventer melding fra PU.

Kageliste;, Niels Birger, Gitte, Lone, Sara, Charlotte, Majbrit.. Første navn står for traktement til mødet.

8.

Anmodning om indsamling til Danske Sømands- og Udlandskirker; Drøftet og
besluttet at der afholdes indsamling først kommende søndag.

9.

Indkøb af skab til fortrolige dokumenter; Godkendt at der indkøbes et skab til
formålet for indtil 5000 kr. Skabet anvendes hos regnskabsfører

10.

Church desk tilslutning til systemet; Godkendt at vi tilslutter os Church desk
kalender system. Sara og Inge-Lise sikre at vi bliver tilsluttet og sikre at
relevante bliver tilknyttet. De udarbejder oplæg om politik omkring hvad der
offentliggøres fra systemet og hvordan

11.

Orientering om organist i Ugerløse kirke; Ansættelses proces godkendt..

12.

Kirke på vej drøftes, og det videre arbejde besluttes se oplæg fra Peter
Tinglev: Menighedsrådet har arbejdet med udvikling på flere måder i 2018 og
afprøvet forskellige tilgange til udviklingen. Bl.a. med Kirke på vej ved Peter
Tinglev. Til dette projekt forelå det oplæg til en næste fase. Oplægget blev
drøftet og forkaste, rådet ønsker ikke at fortsætte ad denne vej. Sara og Niels
afslutter projektet med Peter Tinglev. Herefter fulgte en drøftelse af hvordan
vi kommer videre. Der er et tema om mission, strategi og ledelse som skal
undersøges. Oplæg til næste møde fra Sara og Niels.

13.

Bordet rundt og næste møde, og ny dato for møde d. 2.4-19; Mødet fastsat til
d. 8-4 19. Der planlægges 5 hverdags gudstjenester. Birgitte er hjælper for
Englekortet og honoreres med 500 pr gang. Tilbud og
minikonfirmandundervisning drøftet.

14.

Evt.

Næste møde; Provstikonsulent Josefine Katharina Posch samt medlemmer af
PU kommer på præsentations besøg og deltager i mødet.
Punkt om indsamlinger herunder menighedspleje.
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