Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 1. juni 2017 kl. 19.00 i Stalden
Til stede:

Afbud:

Alan Bohn, Børge Lundskov Larsen, Hans Høyer, Aino Lybæk, Gitte Blomberg og
Torsten Dam-Jensen.
Medarbejderrepræsentant Jannie Hansen og regnskabsfører Hanne Knørr.
Marianne Hansen og Gitte Jansen (ferie).

Mødet begyndte kl. 18.00 med en kirkegårdsvandring,

1) Velkomst
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Dagsordenen blev godkendt.
Referat af mødet blev godkendt med underskrift (med undtagelse af Marianne Hansen
og Gitte Jansen).
2) Orientering fra sognepræsten
TD-J foreslog indkøb af 2 stk. af den nyligt udsendte Kirkesangbogen (kr. 249,- x 2)
og 1 stk. melodibog til Kirkesangbogen (kr. 699,-), så vi kan se, om det er noget, vi
kan bruge f.eks. ved vore hverdagsgudstjenester. Det blev vedtaget, evt. fælles med
Allerslev mgh.råd.
TD-J orienterede om sine tanker omkring det fremtidige konfirmandarbejde, som går
ud på et mere koncentreret forløb, f.eks. med 1-2 indlagte konfirmandlejre. Der
arbejdes videre med sagen i børne- og ungdomsudvalget (underudvalg af aktivitets- og
Koordineringsudvalget).
TD-J orienterede om Folkekirkens Skoletjeneste Skibet, men Lejre provsti har
tilsluttet sig fra og med 2017. Der var stor opbakning og tilslutning til dette
samarbejdsprojekt mellem folkekirkerne og alle folkeskoler, friskoler, privatskoler,
efterskoler og specialskoler i Roskilde, Lejre, Greve og Solrød kommuner. For hele
Lejre provsti koster det ca. 200.000 kr. pr. år at være med.
3) Orientering fra formanden
3a. Gennemgang af referat af møde i Lejre provsti 18.05.2017 vedr. valgmenighedens
betaling for brug af Osted og Allerslev kirker
Efter et langvarigt og besværligt forløb synes der nu at være nået frem til en aftale,
gældende pr. 1. juli 2017. Hovedtrækkene i aftalen er følgende:
- Menighedsrådene kan i henhold til gældende lov ikke pålægge valgmenigheden at
dække dele af vedligeholdelsesudgifterne til kirkerne.
- VM betaler ¼ af 10 % af de samlede lønomkostninger til graveren for rengøring og
25 % af kirkekassens udgifter til opvarmning, belysn ing, alterlys, oblater og altervin.

- VM betaler den aktuelle timekostberegning for graveren.
Regnskabsfører Hanne Knørr understøttede referatet med en visuel opstilling, hvoraf
det fremgår, at VM i fremtiden skal betale ca. 10.000 kr. mere om året for brug af
kirken.
Menighedsrådet tog redegørelsen til efterretning med håb om, at vi nu kan arbejde
positivt fremadrettet med vore mange andre opgaver.
3.b. Nybyggeri/ombyggeri af graverfaciliteter
Arkitekt Mogens Nielsen er fremkommet med et udetaljeret overslag af 17%-2017:
”Økonomisk sammenligning af 3 forskellige modeller” på baggrund af
menighedsrådets på forrige møde besluttede ønske om prisoverslag til flg. løsninger:
1) Nybyggeri af maskin- og velfærdshus på kirkegården ved toiletbygning.
2) Renovering af materielgård
3) Renovering og udbygning af præstegårdens søndre længe
Model 1 – Ny graver- og materielgård på kirkegården: kr. 3.233.000.
Model 2 – Ny materielgård på kirkegården: kr. 1.698.000
Model 3 – Ombygning af sydlængen, nye graverfaciliteter: kr. 1.583.00.
Efter en gennemgang og drøftelse af de forskellige muligheder nåede menighedsrådet
frem til flg.:
Arkitekten indkaldes til næste menighedsrådsmøde (7. sept.) for at gøre nærmere rede
for de tre modeller, så vi har mulighed for at stille alle de relevante spørgsmål til såvel
helheden som detaljerne.
Det stående udvalg holder et formøde med graveren omkring en fornyelse af den
eksisterende materielplads, som alle i menighedsrådet er enige om, at der skal gøres
noget ved inden for en overskuelig fremtid. Derefter holdes der møde med en
entreprenør, som kan udarbejde et overslag til en renoveret materielplads, som
overholder de gældende krav til kloakering m.v. Overslaget forventes at være klar til
behandling på det førstkommende menighedsrådsmøde (7/9).
4) Orientering fra næstformanden/kontaktpersonen
4.a. Beslutning om evt. køb af de ophængte malerier i Stalden træffes ved mødet 7/9.
4.b. Der fremkom forskellige forslag til forbedringer af hjemmesiden.
5) Økonomi og orientering fra kasserer og forretningsfører
5.a. Der søges om kr. 425.000 på anlægskontoen i 2018 til gennemførelse af kalkning,
bænke og tegltagenes understrygning i henhold til seneste syn.
5.b) Årsbudget for 2018 blev gennemgået og godkendt. Det underskrives på et møde

mandag den 2. juni kl. 18.00 i Stalden.
6. Præstegården og Kirkegårdsudvalget (Stående Udvalg)
Listen over de ved seneste provstesyn synsudsatte arbejder på kirke, kirkegård og
præstegården blev gennemgået. Der er i 2017 synsudsatte arbejder for i alt kr.
357.500.
Der blev på mødet truffet beslutning om arbejdets udførelse ud fra de af Stående
Udvalg/graveren indhentede tilbud på arbejder, der skal udføres snarest.
7. Medarbejderrepræsentanten
7.a. Udskiftning af hække på kirkegården. Tilbud er klar til mødet 7/9 til beslutning
7.b. Retningslinjer for organistvikarer
Efter en kort redegørelse for organistvikarers brug af kirken til øvning m.v. var
der tilslutning til den fremlagte løsningsmodel, som organisten bedes formidle
videre i forbindelse med ferieafløsning etc.
8. Orientering fra udvalgene
8.a. Aktivitetsudvalget.
TD-J gjorde rede for de kommende aktiviteter, som blev
besluttet på udvalgsmødet den 9. maj.
Næste møde i aktivitetsudvalget er fastsat til tirsdag den 26. september i Munkehuset.
8.b. Husudvalget (Stalden).
Der indhentes tilbud på nye stole (30/50) til næste møde.
Der er indhentet tilbud på en større omlægning af fliserne ved indgangen til Stalden,
da den nuværende belægning ikke er hensigtsmæssig for gangbesværede. Sagen tages
op til drøftelse og beslutning senere. I mellemtiden foretages en midlertidig, mindre
forbedring af forholdene.
Der ønskes istandsættelse (lakering) af gulvet til en pris af kr. 16.000.
Forskellige småarbejder igangsættes snarest.
9. Eventuelt
Næste ordinære menighedsrådsmøde er torsdag den 7. september kl. 19.30 (rådet
indleder med spisning kl. 19.00. Vært er BLL).
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