Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 7. september 2017 kl. 19.00 i Stalden
Til stede:

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

1) Velkomst
Formanden bød velkommen og gav ordet til arkitekt Mogens Nielsen, som var indbudt
ved mødets begyndelse til at orientere om projektet under pkt. 2.
2) Servicebygning/ombygning/nybygning
Mogens Nielsen gennemgik
- oversigtstegning over nybygning på kirkegårdens sydareal mod Kirkestræde
(tegning af 19.01.2016)
- tegning af ny graverbygning og maskinhus af 22.03.2016, pris 3,3 – 3,8 mio. kr.
- forslag A til ombygning af præstegårdens sydlænge (tegning af 10.02.2017)
- forslag B til ombygning af præstegårdens sydlænge (tegning af 10.02.2017) –
begge forslag til en pris af 1,6 – 1,8 mio. kr.
Opgaven med at få indhentet et tilbud på fornyelse af den eksisterende materielplads,
jf. menighedsrådets beslutning af 1/6-2017, var ikke blevet udført.
Det blev vedtaget at tage projektet op på næste møde (torsdag den 2. november) til
beslutning.
3) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Dagsordenen blev godkendt.
På formandens forslag blev det besluttet at gøre pkt. 10b) Husudvalget til et lukket
punkt.
4) Orientering fra sognepræsten
TD-J orienterede om flg. sager:
a) præstesekretær Birgitte Borby Hansen har opsagt sin stilling pr. 1.10.2017. TD-J
arbejder videre med at finde en afløser.
b) der afholdes konfirmandINTRO søndag den 10. september. Der er p.t. tilmeldt 13
konfirmander. Det nedsatte børne-unge-udvalg supplerer sig med 2
forældrerepræsentanter fra Osted og 2 fra Allerslev sogn og drøfter nye tiltag i
undervisningsforløbet, jf. ref. af mgh.rådsmødet 01.06.2017 pkt. 2.
c) Der indbydes til et nyt hold juniorkonfirmander i sognet i efteråret ved underviser
Henriette Worm Andersen.

5) Orientering fra formanden
a) På et møde i provstiet havde man generelt drøftet spørgsmålet om, hvorvidt der
foregår mobning i Folkekirken med henvisning til div. undersøgelser.
b) Ansøgning om frigørelse af midler til kalkning af kirken m.v. indsendes, så arbejdet
kan gå i gang snarest.
c) Der er foretaget valg til provstiudvalget. For gl. Lejre kommune er valg Vilhelm
Thorst og Connie B. Jensen som suppleant.
d) Orientering om større projekter i provstiet.
e) Henvendelse fra Osted Bylaug vedr. beskæring af træer på Præstealléen. Der synes
at foreligge en ældre aftale om, at menighedsrådet yder bidrag til projektet. TD-J
undersøger, hvad der står herom i menighedsrådets forhandlings- og
beslutningsprotokol (1998).
Formanden optager forhandling med oldermanden om sagens videre forløb.
6) Orientering fra næstformanden/kontaktpersonen
Kontaktpersonen orienterede om mislykkede forsøg på arbejdsprøvning/praktikforløb
for kontanthjælpsmodtagere på kirkegården.
7) Økonomi og orientering fra kasserer og forretningsfører
a) Kvartalsrapporter 1/1 – 30/6 2017 og 1/1 – 31/8 blev gennemgået og godkendt.
b) Indkøb af udsmykning til Stalden: malerierne ”Orange” og ”Stenene i Genezareth
sø” (fiktive titler) indkøbes til en samlet pris af kr. 2.100 + en ramme.
b) Der forelå et tilbud på ny stol til Stalden på kr. 250,- + moms pr. stk., i alt kr.
15.615,- for 50 stk. P.gr.a. beløbets størrelse sættes punktet på næste dagsorden til
beslutning. Hvad der skal ske med de gamle stole, er der ikke besluttet noget om.
8) Præstegården og Kirkegårdsudvalget
Opfølgning på de synsudsatte arbejder blev foretaget. Mureropgaverne i kirken
iværksættes snarest ved Kirkemureren. Der blev sat navn på de ansvarlige for at
indhente tilbud på arbejder i sydlængen og præstegården i h.t. synsprotokollen.
Arbejderne skal udføres i indeværende år.
9) Medarbejderrepræsentanten
Orientering om forskellige kurser til gravermedhjælperen.
10) Orientering fra udvalgene
a) Aktivitetsudvalget: næste arrangementer er sogneaften med Anna Libak torsdag

den 21. september (flyttet fra 28. sept. p.gr.a. lignende arrangement i Felix, Lejre)
og Lutherudflugt til Kbh. lørdag den 14. oktober.
Kort oplæg til inspirationsseminar lørdag den 4. november fremlægges på
fællesmødet i Munkehuset torsdag den 12. oktober.
b) Husudvalget (mødet lukkedes)
Der indkaldes til et husudvalgsmøde med menighedsrådsformanden og den
frivillige koordinator som deltager.
9. Eventuelt
Der afholdes fællesmøde med Allerslev i Munkehuset torsdag den 12. oktober.
Næste ordinære menighedsrådsmøde er torsdag den 2. november kl. 19.00 (rådet
indleder med spisning kl. 18.30. Vært er Alan Bohn).
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