Referat af menighedsrådsmøde for Pedersborg sogn den 28. maj 2020 kl 17.00
Afbud fra: Marie-Louise og David

Punkt

Dagsorden

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

OK

326

Kvartalsrapport pr 31/3. Gro

Godkendt

327

Menighedsmøde om budgetbidraget til Budget
2021 afholdes ved orienteringsmødet 9/6
under pkt 5.
Til det skal vi bruge:
A. Oplæg fra præstegårdsudvalget vedr Pkassen og ekstra ønsker ift budget 2021.
B. Oplæg fra Kirkegårdsudvalget vedr ekstra
ønsker jvf synsrapporter.

Ekstra ønsker:
A. Vinduer præstegårdens vestside:
53.275 kr. foreslås gjort i år.
Indstilles til beslutning på næste
fællesmøde.
B. Maling kirkegårdens gelændere
og lamper: 50.000 kr ønskes
gennemført i år.
Maling stor sal i 2021: 28.262

67

Omlægning af kirkegårdens østlige hjørne
til flere urnegravsteder. Opdatering fra KGU

En stor del er færdigt og det gav ca
15 urnegravsteder. Resten ca 15
gøres færdigt til efteråret.

6

Fastsættelse af mødedato for fællesmøde vedr
1. godkendelse af præstegårdskassen.
2. forlængelse af forpagtningen.

Fællesmøde torsdag den 4/6 kl
17.00.

276

Omlægning af parti foran kirkedør (276B) og Begge områder er færdige og til
foran rum til opbevaring af kister (276A) efter
langt under budget. Det ser godt
beslutning på sidste møde. Opdatering fra KGU. ud. Vi kunne godt tænke os at
området foran kirkedøren
forlænges med chaussesten hen til
trappen. Tages på næste møde

7

Gro anmoder om orlov resten af valgperioden.

Formanden beklager at have
tilrettelagt tingene så kassereren
ikke har fået lov til at udføre
funktionen tilfredsstillende. Gro
ønsker ikke at fortsætte som
sekretær i Kirkegårdsudvalget.
Orlov ikke aktuel.
Morten aftaler med It-virksomhed
om at opsætte en PC til Gro. Gro
spørger evt Pia A om hun har
nogen kontakter.

2

Saldoliste vedr vedligeholdelse både GIAS og
årlige aftaler på kirkegården. Er der nogen der
skal nedlægges? KGU

Vi fremsender 3. rykker på 2
gravstedsejere. Sendes anbefalet.

251

Sag om beplantning over 1,5 m på
fællesgraven.
opdatering Morten

Sagen er hos kommunen.

3

Orienteringsmødet den 9/6.
Hvordan afvikler vi denne aften? Hvem tager
sig af hvad?
Dagsorden vil være:

Ulrik måler sognegården op og vi
regner med at der må være 4m2
per gæst.
Traktement: Kaffe/te med kage.
Ulrik og Henriette.

1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode og orientering om det

Vi kikker os om efter en dirigent.
3. Ulrik fortæller om kirkegården,

kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende
menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og
debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab
samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for
opstilling og valgforsamling, og orientering om
muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal
vælges til menighedsrådet.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er
interesseret i at opstille som kandidater og
stedfortrædere på valgforsamlingen i
september.

præstegård, sognegård
Morten om rådets arbejde.
4. LPO
5. Gro om regnskab og økonomi
6. Henriette
7. Der skal vælges 7 til rådet.
8. Vi afklarer dette i løbet af
sommeren. Vi vil alle ”prikke” til
kirkegængere o.lign.
Evt skype til Jørgen Erik på
Grønland?

4

Efterretninger:
OK, vi må forvente yderligere
E1: Cafe InTro har fået første rate på 32.500
anmodninger om tilskud i år.
udbetalt som aftalt til den 31/3. Anden rate af
deres af årlige tilskud på 65.000 er udbetalt
14/5 efter anmodning fra Cafeens formand med
henvisning til den manglende omsætning pga
Coronalukningen.

5

Orienteringer fra kirkegårdsudvalg,
præstegårdsudvalg, musikudvalg,
kontaktperson mm
O1: Tjekliste korvirksomhed ved genåbning
O2: Varmerefusion for 29,5 m2 til præsten
afregnes med 168 kr/m2 fra den 1. april.
O3: Takkeskrivelse fra Ulla S
O4: Planlagte PU møder
O5: Langtidsplaner opdateret 2020
O6: Retningslinjer for fase 2 åbning kirker
O7: LBK om folkekirkens økonomi
O8: Vejledning om møder efter åbning
O9: Registrering overdragelse af
betalingsrettigheder
O10: Fuldmagt til VKST
O11: Registrering af brugerrettigheder

8

Evt.

Mødet sluttede kl 20.00
____________________
Gro Holme

OK

Ref. Morten
____________________
Viggo Jørgensen

____________________
Ulrik Vestergaard

____________________
Henriette Hansen

____________________
Jørgen Erik Larsen

____________________
Morten Hansen

____________________
Lars Poulsen

____________________

________________

