RAKLEV MENIGHEDSRÅD
Møde 09.08.2018 kl. 18.30
Konfirmandlokalet – Sognehuset

Referat
Afbud: René Bo Petersen og Ove Andersen.

1. Sang:

Hanne-Lisbeth Elfang.
Marken er mejet.

2.

a.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

b.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

a.

Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende uddeling af midler fra
Kompetencefonden 2018 (IT).
Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende kirkeistandsættelsesordningen,
der støtter ti gode projekter i 2018 (IT).
Skrivelse fra Kirkeministeriet vedrørende ny vejledning om
kirkegårdsvedtægter (IT).
Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende nyhedsbrev af
27.06.18 (IT).
Skrivelse fra Landsforeningen af menighedsråd vedrørende fastfrysning af
grundskyld (IT).
Skrivelse fra Roskilde Stift vedrørende håbet er større! En tværkirkelig
konference om det kristne håb i klima- og miljøkrisen (IT).
Tilmelding senest 10.10.18.
Skrivelse fra Roskilde Stift vedrørende inspirationsdag om
familiegudstjenester fredag 12.10.18 kl. 9-15 (IT).
Tilmelding senest 04.10.18.
Skrivelse fra Roskilde Stift vedrørende inspirationsdag om teologi, musik og
demens onsdag 29.08.18 kl. 9.30-15 i Vipperød sognegård (IT).
Tilmelding senest 22.08.18.
Nyhedsbrev fra GIAS centret – ny skabelon til kirkegårdsvedtægt (IT).
Skrivelse fra IT-Kontoret vedrørende digitaliseringskonference om
folkekirkens digitale fremtid (IT).
Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden juni 2018 (IT).

3. Meddelelser:

b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.
j.
k.
4. Formanden:
a.

Budgetsamråd vedrørende budget 2019 (IT).
Tirsdag 21.08.18 kl. 18.00 i Ubby forsamlingshus.
Tilmelding senest 14.08.18.
b. Skrivelse fra Biskoppen over Roskilde Stift vedrørende konstitution af

provst i Kalundborg Provsti (IT).
c. Skrivelse fra Nordea vedrørende opdatering af oplysninger (IT).
d. Skrivelse fra Kalundborg Provsti vedrørende fastprisaftale og besparelser
på el-området (IT).
e. Arkivering.
Udvalgene rydder op i materialerne inden 01.12.18.
4.1.

Eksterne møder og kurser:
a.

5. Økonomi:
a.

Kvartalsrapport pr. 31.06.18.
Godkendt.

6. Kirke- og Kirkegårdsudvalget:
a. Invitation til Grøn Kirkegårdsdrift samt studietur til Ribe (IT).
Hanne Meier orienterede. 3 tilmeldt en dag i Bregninge.
b. Næste møde i Grøn Kirke bliver 07.01.19 i Finderup sognegård (IT).
7. Præstegårdsudvalget:
a. Referat fra møde 02.08.18.
Hanne-Lisbeth Elfang orienterede. Tilbud fra tømrer godkendt. Menighedsrådet
besluttede, at der må bruger ca. kr. 35.000,- af de frie midler til udbedringer i
præstegården. Måtten i sognehus lægges ned i gulvet.
8. Kirkeværge:
a.
9. Aktivitetsudvalget:
a. Aftale arrangementer.
Helle Brink orienterede. Begge kirketjenere kommer til Høstgudstjenesten, der
har amerikansk tema. Minna Hessel, Gitte Pløger, Helle Brink og Hanne-Lisbeth
Elfang står for maden.
10. Præster:
HB: a.
LD: a.
11. Sogneblad:
a.

Udkommer midt i august.

12. Sognemedhjælperudvalg:
a. Ny sognemedhjælper ansat.
Bodil Therkelsen orienterede. Det administrative vedrørende sognemedhjælper
er flyttet til Vor Frue Sogn pr. 01.08.18. Vedtægten tilrettes.
17. Børne- og ungeudvalg:
a. Årsplan 2018-2019 for skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse (IT).
19. Ad hocudvalg vedrørende forplads:
a. Referat fra møde 07.08.18.
Bodil Therkelsen orienterede. Menighedsrådet godkendte det reviderede

fremlagte plan. Planen kan udføres i etaper. Menighedsrådet gokendte den
reviderede økonomiske plan. Planen sendes til godkendelse i provstiet som en
hastesag.
b. Vejføring.
Menighedsrådet besluttede at medunderskrive fremsendte skrivelse fra
Kim Lauridsen. Helle Brink svarer grundejerforeningen.
Menighedsrådet ønsker at indkalde Kalundborg Kommunes teknik og
miljøudvalg til møde. Bodil Therkelsen, Claus Sørensen og Ove Andersen
arbejder videre.
Menighedsrådet sender svar til Skel.dk ved Bent Cramer, der har henvendt sig
den 6. august vedrørende frivillig afståelse af arealer til udvidelse af den
eksisterende vej syd for præstegården. Menighedsrådet besluttede, at det ikke
ønsker en frivillig afståelse.
20. Messehageler:
a.

Referat fra 06.07.18.
Udsat til næste møde. 29.10.18 besøger rådet Annette Freifeldt.

Næste møde: 13.09.18 kl. 18.30
F.U. 06.09.18 kl. 15.30
Evt.
Mødet sluttede: 20.46
Slutsang:
Se den lille kattekilling

