RAKLEV MENIGHEDSRÅD
Møde 13.12.2018 kl. 18.30
Konfirmandlokalet – Sognehuset

Referat
Afbud: Helle Milan Nielsen, Hanne Meier og Bertha Jensen.

1. Sang:

Esther Kusk.
Her kommer, Jesus, dine små.

2.

a.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af pkt. 3 g, h, i, j og k, 4c og 10 HB a og pkt. 5a er taget
af dagsordenen.

b.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Tilføjelse til 4a: Menighedsrådet har accepteret at René Bo Petersen er udtrådt
af menighedsrådet og stedfortræder Bertha Marie Jensen indtræder i
menighedsrådet.

3. Meddelelser:
a.

Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende nye vejledninger til brug for
oprydning i bogføring fra FLØS (IT).
b. Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende nyhedsbrev af.
14.,28.11.18 og 12.12.18 (IT).
c. Julekort.
d. Skrivelse fra IT-Kontoret vedrørende nyt fra Folkekirkens IT –
Digitaliseringskonferencen 2018 (IT).
e. Månedsnyhedsbrev fra Forsikringsenheden – november 2018 (IT).
f. Feriemeddelelse fra provstiet (IT).
g. Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende kontoplaner til menighedsråd,
provstiudvalg og forsøgssamarbejder 2019 (IT).
h. Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende ny metode til at
beregne momsfradraget (IT).
i. Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende overgang til ny
ferieordning (IT).
j. Skrivelse fra Roskilde Stift vedrørende øget sagsbehandlingstid (IT).
k. Skrivelse fra Administrativt Fællesskab vedrørende årsafslutning 2018 –
fællesfondsinstitutioner (IT).

4. Formanden:
a.

Invitation fra Folkekirkens Nødhjælp til spændende arrangementer i det
nye år (IT).
b. Regnskabsinstruks.
Regnskabsinstruks tilrettet med ny formand og godkendt.
c. Indkaldelse til formandsmøde 23.01.19 kl. 17.00-19.00 i Finderup
sognegård (IT).
Minna Hessel deltager.

4.1.

Eksterne møder og kurser:
a.

5. Økonomi:
a.

Ansøgning om frigivelse i Stiftet.
Menighedsrådet besluttede at ansøge i Stiftet om frigivelse af egne midler til at få
tilgængelighedsprojektet gennemført og til messehageler. F.U. sender ansøgning.

6. Kirke- og Kirkegårdsudvalget:
a. Affaldsplads.
Bodil Therkelsen orienterede. Indgangen er blevet kalket.
7. Præstegårdsudvalget:
a.
8. Kirkeværge:
a.
9. Aktivitetsudvalget:
a.
10. Præster:
HB: a. Visionsdag om Fællesgudstjenester 06.02.19 i Nyvangskirken (IT).
LD: a. Lysglobe.
Menighedsrådet besluttede at undersøge muligheder. Punktet medtages på
næste møde.
11. Sogneblad:
a.

Nyt blad udkommet.

15. Valgbestyrelse:
a. Referat fra dialogdag 18.11.18.
Referat fremsendes.

19. Ad hocudvalg vedrørende forplads:
a. Info om tilgængelighedsprojektet (IT).
Bodil Therkelsen orienterede. Vi har haft besøg af Birgitte Fink som har forelagt
et revideret projekt. Vi ændre belægning fra brostensbelægning til slotsgrus. Toppen
tages af bakken. Birgitte Fink holder møde med Kommunen lige efter jul. Hvis ja, så
laves der udbudsmateriale. Der kan så detaljeplanlægges i februar/marts og projektet
kan sendes i udbud marts/apr. Arbejdet forventes færdigt til sommer. Birgitte Fink
har fået tilsagn om at de bevilgede penge fra trafiksikkerhedspuljen er overført til
næste år.
b. Vejføring.
Bodil Therkelsen orienterede. Udvalget arbejder videre.

Næste møde: 10.01.19 kl. 18.30
F.U. 04.01.19 kl. 08.30
Evt.
Mødet sluttede: 20.25
Slutsang: Dejlig er jorden.

