Referat af offentligt menighedsmøde og menighedsrådsmøde for
Pedersborg menighedsråd i Pedersborg sognegård den 25/5-2016 kl.
19.00. Simon er vært og Martha indleder mødet.
Der er mødepligt så evt. afbud bør komme i god tid.
Menighedsmøde budget 2017:

Beslutning

124 Orientering om folkekirkens økonomi og
OK.
præstegårdskassens driftsramme efter behandling
på fællesmøde 24/5-16.
Budget forslag godkendt
125 Budgetbidrag 2017.
Menighedsrådsmøde dagsorden:

Beslutning

Valg af referent.

Morten

Godkendelse af dagsorden.

Ok

Kommentarer til referat fra sidste møde.

Lars og Solveig tager sig af sagen om
skab i orgelrummet.

127 I forlængelse af kirkegårdskonsulentens svar
på vores oplæg til 5-års plan for kirkegården er
første skridt at få tegnet kirkegården op. Der er
kommet 4 tilbud. Hvem skal vi vælge?

Vi vælger at tage kontakt til EG for at få
klarlagt hvordan kirkegården skal måles
op. Kirkegårdsudvalget sammen med
graverne.
Vi vil til næste møde have klarlagt om vi
også vil koble op på Brandsoft. Morten
finder priser på abonnement og
opdateringer.

126 Indkøb af LED pærer til kirken. Der er
Prisen er ca 20000 kr for at skifte alle
prøvemonteret en lysekrone med LED i kirken som pærer i kirken. Vi vil gerne se flere
vi kan se på. LPO orienterer om priser mm.
modeller.
Vi skifter lysstofrør på depotet til LED.
128 Kvartalsrapport jan-marts 2016 godkendes
123. Brandsyn ok. Men enkelte tiltag bør drøftes/
besluttes:

A) Ønsker vi på baggrund af brandtilsynets
udtalelser at afsyne Nødudgangen?
B) Ønsker vi at bruge lidt ekstra penge på at skifte
juletræet i julen eller at gå over til elektriske lys
på træet?

Godkendt
A) Vi ønsker til næste møde at have
klarlagt et projekt på hvad det koster at
etablere en ekstra indgangsdør i
orgelrummet. Pris og udformning.
B) Vi ønsker ikke at bruge elektriske lys.
C) Vi fortsætter med levende lys til lucia.
Juleaften laver vi et forsøg med elektriske
fyrfadslys.

C) Hvad gør vi ved Lucia og Skt Hans? Man kan få
ganske nydelige batteridrevne kertelys og
D) Vi ændrer ikke ved antallet
fyrfadslys. Og da det kun er kort tid de er tændt
så vil batterierne formentligt holde mange år.
Skal vi helt afskaffe de levende lys i
Luciaoptoget? Luciakrone koster 149 kr.
http://lampemagasinet.no/default.pl?showProd
uct=3404&pageId=261
Lucia lys til de andre piger i optoget koster 109 kr
for 4 stk. http://www.net2kontant.dk/product/4stk-kertelys-i-guld-farve-med-led-lys-367/
Hvad med de hyggelige fyrfadslys på murværkets

kanter? En pakke med 12 opladelige lys koster
pt. 600 kr inkl oplader. http://www.ledonline.dk/shop/12-stk-fyrfadslys-1481p.html
D)

Reduktion af siddepladser til 200?

131 Oprettelse af ekstra bankkonto. Da vi gennem Vi opretter en ny konto i danske bank.
længere tid har haft en beholdning der overskrider
garantisummen på 750.000 foreslås det at vi
opretter en ekstra konto i et andet pengeinstitut.
120. Gudstjenestemøde. Er der indstillinger fra
Referat uddelt. Punkt om dåbslys
gudstjenestemødet den 20/4, som skal godkendes gennemgås næste gang.
af menighedsrådet? LPO.
Efterretning:
111. Bus solgt til ophug for 8000 kr.

OK. Simon og Lars kikker på løsning i
løbet af sommeren.

Orientering fra: Kirkegårdsudvalg – syn mm,
Præstegårdsudvalg, Musikudvalg.
O1-3: Takkebreve
O4-5: Annoncer i Avisen erstatter kirkeblad Pænt
design.
O6: PU-møder 2016
O7: PU 10 højest prioriterede arbejder 2016
08: Fridagsoversigt maj måned

OK.

Evt.

intet

____________________
Ulla Sørensen

____________________
Flemming Hald

____________________
Ulrik Vestergaard

____________________
Else Janum

____________________
Martha Sløk

____________________
Morten Hansen

____________________
Per Schleiter

____________________

____________________

____________________
Lars Poulsen

____________________
Simon Buchwald

Mødet sluttede kl. 22.14

Lukket møde
130 Ansættelse af ny graver.
Foreløbig orientering om indkomne ansøgninger.
a: Nedsættelse af ansættelsesudvalg
b: Fastlæggelse af samtaler: form og datoer
c: Dato for møde til udvælgelse af den ny graver
d: Afskedsreception for John den 28/8. Hvem gør
hvad?
e: Modtagelse af ny graver 1/9?

a) Else, Morten, Kurt, Lars, Simon, Per.
b) Udvælge emner den 7/6 kl 19.00.
samtaler 14-15-16 eftermiddag 16-18
eller onsdag 15/6 kl 19.
c) Menighedsrådsmøde 21/6 kl 17.00 valg
af ny graver iflg. indstilling fra udvalg.
d) Sandwich-”kirkefrokost” fra
forsamlingshuset. Else og Morten finder
gave.
e) Morten, Else og ansatte møder den nye
graver kl 7.30 den 1/9 til morgenkaffe i
lille sal.

