Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 3. marts 2020 kl.19.00 til 21.30
Afholdt i konfirmandstuen Soderup.
Menighedsråd Soderup – Kirke Eskilstrup:
Lise Trap, Malene Ambus, Jette Arrild, Margrethe Straarup, Laila Carlsen, Birgitte Rasmussen,
Lotte Mosegaard, Toni Bøgelund
Fraværende: Janne Juel Hansen

Dagsorden:
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: LC, foreslår at ændre punkt 8, da Sognepræst Lise Trap har
opsagt sin stilling og provst Detlef Vin Holst vil fortælle om procedure for
ansættelse af ny Sognepræst.
Godkendt
Punkt 2: Regnskab 2019 v/Malene Ambus og Lene Pedersen
Gennemgang og godkendelse af regnskab 2019
Soderup-Kirke Eskilstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34762104,
Regnskab 2019, Afleveret d. 03-03-2020 22:03
Beslutning: gennemgået og godkendt
Punkt 3: Nyt medlem i menighedsrådet v/Laila Carlsen
Idet Birgitte Rasmussen, grundet flytning, udtræder af menighedsrådet,
indtræder suppleant Bella Marckmann. Birgitte Rasmussens poster i
menighedsrådet skal fordeles. Det drejer sig om posten som sekretær samt
medlem af bygningsudvalg.
Beslutning: BM kommer ind som medlem af MR, bliver ny sekretær, JA
overtager posten i bygningsudvalget
Punkt 4: Orienteringspunkter
Kirkeværge: fraværende, derfor intet at melde
Bygningsudvalg: bygningen af præsteboligen skrider planmæssigt frem. Der
er rejsegilde 20 marts kl. 12 ALLE er velkommen.
Kirkegårdsudvalg: helhedsplanerne for kirkegårdene er godt i gang. Kirke
Eskilstrup er ved at være på plads, Soderup følger snarest
Kontaktperson: der er ansat ny gravermedhjælper, der er startet 3 marts
2020
Formand: det siddende MR har anmodet biskoppen om at nedsætte
valgperioden fra 4 år til 2 år.
Kasserer: regnskabet er gennemgået, derfor intet yderligere.
Præst: Der søges stadig indsamlere til folkekirkens nødhjælp, søndag 8

marts
Medarbejderrepræsentant: arbejdet på kirkegårdene går sin gang.
Punkt 5: Flytning af lysgloben v/Margrethe Straarup
Lysgloben skal flyttes fra våbenhuset pga. brandfare. Denne er ikke i brug,
men er stadig i våbenhuset. Der skal tages beslutning om hvor lysgloben
skal stå.
Beslutning: Lysgloben flyttes op til døbe fonden.
Punkt 6: Liturgidebat v/Lise Trap
Den store liturgidebat er i gang – og vi skal være med. Vi kan sende
kommentarer, forslag og overvejelser frem til 10. september 2020.02.22
Se nærmere her:
https://www.folkekirken.dk/kontakt/materialebanken/folkekirkensliturgiarbejde/inspiration-til-kirkernes-eget-liturgiarbejde.
Beslutning: der udarbejdes et oplæg
Punkt 7: Aktiviteter. Status og fremadrettet v/Lise Trap
Beslutning: der kigges nærmere på aktiviteterne for resten af året. Se
nærmere i de kommende kirkeblade og på hjemmesiden.
(Punkt 8: Vision 2019 v/Laila Carlsen) Detlef Von Holst kommer og
sætter os ind i proceduren for ansættelse af ny præst
(Igangværende arbejde omkring FN´s verdensmål. Ideer og input. Dette
punkt udskydes til næst kommende møde)
Beslutning: Provst Detlef Von Holst fortalte nærmere om ansættelses
proceduren
Punkt 9: Eventuelt
Punkt 10: Lukket punkt

