Referat af menighedsrådsmøde
Dato

Tid

Sted

Tirsdag d. 27.6. 2017 Kl. 18.30

Kingos Minde, Slangerup

Afbud til kirkekontoret tlf. 4733 5187 eller Karen Pedersen

Navn

Initialer Tilstede

Afbud

Kom kl.

Gik kl.

Valgte medlemmer
Agnethe Dinesen

AD

Agnethe Larsen

AL

Allan Madsen

AM

Chaline Gradjean

CG

Jørgen Peter Sørensen

JPS

Karen Pedersen

KP

Lars Boe Knudsen

LBK

Mette Østergaard

MØ

Norma Lønsmann Nielsen

NLN

Stig Colbjørn Nielsen

SCN

Winnie Topp

WT

x

x

Præster
Caja Winterø

CW

Klaus Meisner

KGM

Referent
Mette Østergaard

Referat

MØ
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Dagsorden:
Punkt
1.
1.1

Bemærkninger

Velkomst og godkendelse af
dagsorden
Indledningssang

Stille hjerte blev sunget

Kirke og kirkegårdsudvalget
står for en kort orienterende
rundvisning på kirkegården
Økonomisager
Ansøgning om ny pc og
printer til regnskabsføreren

Mødet begyndte med en tur på Kirkegården, særligt
den nye.

2.2

Stillingtagen til koncertbudget

NLN informerede om sommerkoncerterne, hvor der
desværre ikke var så mange deltagere. Mikela Petri
og Lars Hannibal bad om lov til at optage i kirken, det
fik de lov til. Caja bemærkede at man fremover måske
skal overveje timingen.
Jørgen kommenterede at vi måske skulle samarbejde
med andre kirker, det har været svært før, men vi
kunne jo prøve igen.
Aktivitetsudvalget går videre med timingen.

3

Sognesager

3.1

Strukturering af runvisninger i Slangerup kirke og kirkens områder. Dette skal
ske efter henvendelse til
menighedsrådet.

Udsættes til næste møde.

3.2

KKU - beslutningspunkter
 Trappen i Kingos
Minde
 Tårnet på kirken
 Ringmuren
 Visioner for ”Thomas Kingos Have” -

Trappen til Kingos Minde begynder i næste uge.
Tårnet venter på Nationalmuseet.
9. juni på tur med arkitekter vedr. Ringmuren og
portaler. Den ene portal er ikke så slem som først
antaget. Der ønskes jordbunds undersøgelse. Den
hvide portal er i rigtig dårlig stand, den blev fotograferet og vi venter på svar derom. Den bevaringsværdige portal skal laves og er i ringe fatning, der er
jord og sten, der skal fjernes, vi afventer projekt fra
arkitekterne og går herefter i gang.

1.2

2.
2.1

Jv bilag fra maj 17



Referat

Skilte på
kirkegårdene

Ønske om køb af PC og printer fra Regnskabsfører
Hans Jørn Rosenkilde blev godkendt.
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Kingos have: Tilstanden på kirkegårdsområdet er
fin, men resten trænger til en meget kærlig hånd.
Blandt andet burde nogle af træerne fældes da de
står i vejen for hinanden. Det påtænkes at invitere
havekonsulent fru Fink herud. Herefter kan der laves en prioriteringsliste ud fra visionsplanen.
Skilte på kirkegården: Der mangler skiltning så man
kan se hvor de forskellige ting er, samt oplysning
om vores vedtægter på den nye kirkegård, hvor reglerne ikke helt følges. Det undersøges om reglement
bliver udleveret ved køb af gravsted. Det skal også
stå på hjemmesiden. Klaus foreslog at der bliver
nedsat en projektgruppe, der får skiltningen ved
Slangerup Kirke samtænkt inkl. QR-koder. Det haster dog lidt da henvisningsskiltene ikke fungerer
optimalt.
Kommunikations- og kirkegårdsudvalget går sammen i projektet.
3.3

Referat

KKU - orienteringspunkter
 Præstetavlerne
 Råger på den nye
kirkegård
 Nationalmuseet
 Løbende sager

Præstetavler: Norma får datoer, og arbejder videre
på sagen.
Råger: Der er dialog med naboerne. Møde afholdt
og naboerne har spurgt om lov til at lave organiseret
larm for at skræmme fuglene væk. Reder kan fjernes i efteråret hvilket også ville kunne hjælpe. Naturvejleder oplyser at det er i januar måned der skal
larmes, så bygger fuglene ikke reder. Rådet diskuterede hvad og om der skal gøre noget ved råge-udfordringen. Indhabilitetsspørgsmål; Allan Madsen
og Lars Boe Knudsen er naboer til den nye kirkegård, hvor rågerne huserer, de kan derfor ikke være
med i beslutningen om det videre forløb.
Det blev vedtaget at der skal gøres noget.
Skræmmekampagne på godkendte tidspunkter
(Ifølge naturstyrelsen) og i samarbejde med KKU
blev godkendt.
Fjernelse af reder (august) ved skovfogeden blev
godkendt.
Vi venter på Nationalmussets rapport om kirkens
interiør.
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3.4

Menighedsrådsmedlemmernes mailadresser

Winnie stillede spørgsmål vedrørende reglerne omkring rådets deling af fortrolig viden/de lukkede
møder. Nogles mailadresser er fælles med ægtefællen. Rådet har tavshedspligt. Kommunikationsudvalget arbejder videre med sagen.

3.5

Regler for leje af Kingos
Minde
Jv udkast fra tidligere MR
Meddelelser

Kommunikationsudvalget laver en helhedsløsning
til to reglementer for udlejning.

4.1

Formand

Karen informerede om indkomne breve og pjecer
og budgetsamråd.
Winnie foreslog tur sammen med kirkes ansatte.
Aktivitetsudvalget går videre med opgaven, sammen med Winnie.
Der er modtaget 19 ansøgninger til Kulturmedarb.stillingen. Ansættelsesudvalg blev nedsat,
bestående af kontaktpersonen, præster og formanden.
Efterlyste møder for næste halvår



Breve og pjecer



4.2
4.3

Kirkeværge
Kontaktperson

4.4

KKU-formand

4.5

Aktivitetsudvalg

4.6

Børne- og unge udvalg

4.7

Kommunikationsudvalg

Tur til Ledreborg gik godt
Tur til Sophienholm 9. juli
Sommerudflugt er på tegnebrættet
Ønsker at udvikle tiltag for alle aldersgrupper.
Der arbejdes videre med Baby salmesang, og arrangementer for allerede konfirmerede konfirmander,
debataftener og godnat historier for de små i kirken.
-

4.8

Menighedsplejen

-

4.9
4.10

Skoletjenesten
Valgudvalget

Norma orienterede om bestyrelsen.
Orienterede om udviklingen

4.11

Caja Winterø

Datoer for den kommende sæson for konfirmandundervisning er på plads
Caja ønsker billeder til facebook siden fra kommunikationsudvalget.
Efterlyser brochure til kirken.
Er blevet kontaktet af en der vil lave noget for
de 3-6 år om eftermiddagen - Caja henviser til
børn- og ungeudvalget.

Referat
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4.12

Klaus Meisner

Enkelte ønsker en ordentlig sti op til kirken KKU går videre med det.
-

5.
5.1

Referat

Eventuelt

Mobilepay er stadig ikke på plads pga nyt system hos banken.
Nye datoer for andet halvår:
29. august
26. september - afbud fra Allan Madsen og
Caja.
24. oktober
28. november
Ingen møde i december
Alle møder begynder kl. 18.30
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