Slangerup Sogns Menighedsråd Indkaldelse til Offentligt Møde
Dato og tid: Onsdag den 19. januar 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde
Onsdag den 19. januar 2011 kl. 19.00
Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt
menighedsrådsmøde på ovennævnte sted og anførte tidspunkt.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733 5187, eller
ved e-post til niels@slangerupsogn.dk
Dagsorden for mødets åbne del
Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst

Formanden byder velkommen til årets første rådsmøde.

1.1 Fællessang

Næstformanden foreslår efter kunsultation af medlemmer af
forretningsudvalget, at vi synger ”I sne står urt og busk i
skjul” - så håber jeg den stadig er relevant den 19. januar, og
at vore rustne stemmer kan klare alle fire vers.

I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.

Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer.

1.2 Valg af dirigent

Det er et nyt år, og så starter vi et eller andet sted på den
alfabetiske liste over valgt medlemmer. Derfor foreslår
formanden foreslår at Knud Andersen vælges til dirigent.

1.3 Referat, bemærkninger

Bemærkninger til referat fra rådets møde i november måned
sidste år, se bilag 1.3a.

Tekst: B. S. Ingemann, 1831
Melodi: J. P. E. Hartmann, 1866

2. Økonomisager
2.1 Årsbudget 2011 for Slangerup Årsbudget 2011 for Slangerup Kirkekasse, som godkendt af
Kirkekasse
Frederikssund Provstiudvalg den 1. december 2010, udsendes
til orientering.
2.2 Årsregnskab 2009 for Slan- Årsregnskab 2009 for Slangerup Kirkekasse, som godkendt af
gerup Kirkekasse
Frederikssund Provstiudvalg den 11. november 2010, udsendes til orientering. Formanden henleder specielt rådsmedlemmerne på provstiudvalget bemærksninger.
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2.3 Renovering af knæfald m.v.

KKU anmoder om MR's godkendelse af brug af 20.000 kr. til
projektering af renoveringen af knæfald m.v., jævnfør vedhæftede bilag fra arkitekten, se bilag 2.3a.

3. Sognesager
3.1 Dagsorden og bilag til rådsmøder.

De årlige portoomkostninger ved udsendelse af dagsorden og
bilag til rådsmedlemmer er, som det fremgår af bilag 3.1a,
ganske betydelige. Formanden mener, at denne udgift ville
kunne spares ved følgende forslag:
1. Dagsorden og bilag til offentlige menighedsrådsmøder
udsendes som hidtil elektronisk, som PDF-filer, én
uge før det planlagte rådsmøde.
2. Papirkopier af dagsorden og bilag kan afhentes i rådsmedlemmets dueslag på kirkekontoret senest fredagen
inden rådsmødet. Der udsendes e-mail til alle når papirkopierne er klar til afhentning.
Denne ændrede procedure skal godkendes af rådet, idet den
vil medføre en ændring af rådets forretningsorden, som skal
godkendes på to efterfølgende rådsmøder.

4. Meddelelser
4.1 Formand/Næstformand

Julehilsener
Rådet har modtaget 3 julehilsener. Det er fra sognepræst
Klaus Meisner, som fejrede jul i Libanon, fra Helle Juncher
Christensen, som er daglig leder af Akucenter Ejegod, og fra
firmaet DanFurn. Den første hilsen er scannet og udsendt til
samtlige rådsmedlemmer inden jul. De andre to hilsener af
også scannet, og kan findes på den eletroniske postliste for
december 2010.
Grundstensnedlæggelse
Den påtænkte ceremoni med indsættelse af plade i muren på
det nye Kingo Sognecenter på Strandstræde 2 kan i praksis
ikke indpasses i tidsplanen for byggeriet, og vil også være
vanskelig at gennemføre i vintervejret. Det vil stadig være
muligt at sætte en plade på muren enten i forbindelse med det
kommende rejsegilde, som vil ligge på et mere fordelagtigt
tidspunkt rent vejrmæssigt, eller ved indvielsen af sognecentret.

4.2 Kirkeværge
4.3 Kontaktperson
5. Meddelelser fra sognets
præster
5.1 Fra Caja Winterø
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5.2 Fra Rikke Bertelsen
6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsud-valget
6.2 Aktivitetsudvalget
6.3 Skoletjenesten

Seneste nyhedsbrev fra Skoletjenesten udsendes sammen med
dagsordenen, se bilag 6.3a.

6.4 Menighedsplejen
6.5 Kommunikationsudvalg

Referat af seneste kommunikationsudvalgsmøde udsendes
sammen med dagsordenen, se bilag 6.5a.

7. Næste møder
7.1 Menighedsråd

Torsdag den 24. februar 2011.

7.2 Kirke- og kirkegårdsudvalg
7.3 Aktivitetsudvalg
7.4.Kommunikationsudvalg

Februar 2011 – efter introduktionskursus til Facebook.

8. Eventuelt

Alene til udveksling af idéer m.v. - ingen beslutninger!

8.1 Emne 1
Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
Kopi til:

Kirkekasserer Hans Jørn Rosenkilde – kun elektronisk.
Provst Inge Bastkær Rasmussen – kun elektronisk.

Der vil være et kort lukket møde i forbindelse med dette møde.
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