Menighedsrådsmøde onsdag den 5. februar 2020 kl.19.00 til 21.30
Afholdt i konfirmandstuen Soderup.
Menighedsråd Soderup – Kirke Eskilstrup:
Tilstede: Malene Ambus, Jette Arrild, Margrethe Straarup, Laila Carlsen, Lotte Mosegaard, Toni
Bøgelund
Afbud: Lise Trap, Birgitte Rasmussen, Janne Juel Hansen
Referent: Malene Ambus

Referat:
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Dagsorden blev godkendt.
Punkt 2: Budgetopfølgning 4 kvt. 2019 v/Lene Pedersen
Beslutning:
Lene Pedersen gennemgik kvartalsrapporten for året 2019.
Herefter budgetformål og perioderegnskab-drift.
Årets resultat blev et overskud på 584.032 kr. mod budgetteret 174.514 kr.
Budgettet blev taget til efterretning.
Punkt 3: Planlægning valg til menighedsråd, herunder ”åbent” MR
møde 3. marts v/Laila Carlsen
Brev fra kirkeminister Joy Mogensen medsendt.
Beslutning:
3. marts: ”åbent” menighedsrådsmøde: Menigheden er blevet opfordret til
at deltage i menighedsrådsmøde. Der bliver gjort plads i dagsorden til
dialog med fremmødte.
12. maj: orienteringsmøde/menighedsmøde fra kl. 19-21. Formanden laver
udkast til dagsorden. Hvert udvalg præsenterer sit arbejde. Proces for valg
til menighedsrådet præsenteres.
Punkt 4: Orienteringspunkter
Kirkeværge: Provstiudvalget har godkendt 5% midler til sikring af
bevaringsværdige gravsten.

Laila

Bygningsudvalg: ombygningsplanen for præstegården holdes. Uge 26
forventes at holde.
Kirkegårdsudvalg: ikke yderligere
Kontaktperson: Der bliver søgt en gravermedhjælper. Der er fastsat dato for
personalemøde.
Formand: Konsulent i Provstiet Peder Gundersen stopper. Notat vedr.
gudstjenester ifm mærkedage blev præsenteret. Der er varslet provstesyn.
Aktivitetsoversigt fremlagt.
Kasserer: ikke yderligere
Præst: Ikke tilstede
Medarbejderrepræsentant: Intet

Punkt 5: Præsentation af udkast til plan for Kr. Eskilstrup kirkegård
v/Lotte Mosegaard
Beslutning:
Lotte Mosegaard præsenterede Rasmus Juhls udkast til helhedsplan for
Kirke Eskilstrup kirkegård. Menighedsrådet var meget tilfreds med arbejdet
og godkendte udkastet. Herefter vil Rasmus Juhl lave den endelige plan med
tidsplan og prisoverslag, som vil blive forelagt til menighedsrådets
godkendelse.
Punkt 6: Vision 2019 v/Laila Carlsen
I forlængelse af MR møde 15. januar: Hvordan kommer vi videre med vores
arbejde omkring FN´s verdensmål, og herunder udvælgelse af konkrete mål,
vi kan arbejde med.
Beslutning:
Lotte Mosegaard, Bella Marckmann og Laila Carlsen var på besøg hos
menighedsrådet i Uggerløse, hvor de præsenterede menighedsrådets arbejde
med FN’s verdensmål. Der var stor interesse for arbejdet, hvilket resulterede
i, at Uggerløse blev inviteret over til os sammen med deres graver. Toni
Bøgelund deltager her.

Toni

Dato for mødet blev onsdag den 2. september kl. 17 i Soderup.

Punkt 7: Planlægning rejsegilde Soderup Præstegård v/Laila Carlsen
Beslutning:
Rejsegildet forventes at blive afholdt den 13. eller den 20. marts. Der bliver
indhentet tilbud på en pølsevogn.

Malene

Punkt 8: Eventuelt
Mandag en 27/1 kunne man i NordVest Nyt læse en artikel om byggeriet af
præstegården. Formand og næstformand blev interviewet.
Punkt 9: Lukket punkt

