Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde for Pedersborg
menighedsråd i sognegården den 16. august 2022 kl 19.00
Vært: Morten og indledning Rasmus. Afbud fra Jørgen-Erik

Punkt Dagsorden
1

Godkendelse af dagsorden

439

Kvartalsrapport per 30/6-2022

438

Høring over lov om ændring af lov om menighedsråd, lov
om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken.
1.1 Ophævelse af krav om dispensation fra Kirkeministeriet ved
delegering af opgaver/kompetence fra menighedsråd til
provstiudvalg
1.2 Mulighed for at nedsætte en fællesbestyrelse for alle/flere
samarbejder i provstiet i stedet for at hvert samarbejde har sin
egen bestyrelse
1.3 Udvidelse af muligheden for at ansætte specialiserede
kompetencer på provstiniveau, når et samarbejde indebærer
kompetence- eller opgavedelegering til provstiudvalget
1.4 Mulighed for, at større samarbejder kan oprettes som
selvstændige juridiske enheder
1.5 Indførelse af mulighed for, at stiftsråd med dispensation fra
Kirkeministeriet, kan indgå i samarbejder med andre
folkekirkelige myndigheder
1.6 Forhøjelse af det maksimale stiftsbidrag fra 1 % til 2 %
1.7 Indførelse af mulighed for standardmodeller for
samarbejdskonstruktioner, som involverer flere provstiudvalg,
stiftsråd, og/eller stiftsøvrigheder, eller som involverer et eller
flere menighedsråd, samt stiftsråd og/eller stiftsøvrigheder
2.1 Indførelse af krav om, at provstiudvalg og menighedsråd skal
formulere målsætninger i budgettet.
2.2. Mulighed for at etablere en reserve i provstiudvalgskassen til
brug for tillægsbevillinger i løbet af regnskabsåret
2.3 Indførelse af mulighed for at udmelde projektbevillinger til
menighedsråd og provstiudvalg
2.4 Mulighed for, at provstiudvalget kan tilbageføre ubrugte
anlægs- og projektbevillinger fra menighedsrådene til provstiets
reserve
2.5 Mulighed for at foretage central opsparing af anlægsmidler i
provstiudvalgskassen
2.6 Mulighed for at vedtage lokale tilpasninger til den centralt
fastsatte budgetproces
2.7 Ophævelse af krav om tilsynsmyndighedens godkendelse af
menighedsråds og provstiudvalgs regnskaber, samt hurtigere
offentliggørelse
2.8 Indførelse af krav om offentliggørelse af provstiudvalgs og
budgetudvalgs dagsorden, beslutningsprotokol m.v.
Det er hensigten, at lovforslaget træder i kraft den 1. marts
2023, således at budgetprocessen for 2024 og regnskabsåret
2024 afvikles efter de opdaterede regler.
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Høring om planlægning af et nyt boligområde i Pedersborg.
Roskilde stift skriver: Hvis høringen giver menighedsrådet
anledning til bemærkninger, skal vi bede jer om at sende dem
direkte til kommunen med en kopi til stiftsøvrigheden.

Beslutning

Vi har bedt kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. Gitta Hammer om
en udtalelse til høringen.
Fristen for at komme med bemærkninger er den 7. september 2022.
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BUSK gudstjeneste 30/10?
Skal vi opfordre nogle foreninger til at forberede og deltage i
gudstjeneste, der er tilegnet børn og unge.
https://www.buskgudstjeneste.dk/
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Forberedelse til evt. lønforhandlinger for foråret 2023.

5

Orientering fra udvalg:
Præstegårdsudvalg, Kirkegårdsudvalg, Musikudvalg.
O1: Jubilæumshilsen https://roskildestift.dk/1000
O2: Program for Sangcafeen 2022-2023
O3: Cirkulære om boligbidrag.

6

Aktiviteter. Opfølgning på sidste mødes forslag:
Ukrainsk aften? KFUM aften, Filmaften?
”Sogneaftner” speciel kirke, anderledes gudstjenesteformer,
diakoni

7

Kirkesangersituationen. Hvem ansætter nye sangere, når/hvis
der er nogen der stopper/holder pause.

8

Evt

Med venlig hilsen
Morten

