Slangerup Sogns Menighedsråd Dagsorden til og Referat fra Offentligt Møde
Dato og tid: Torsdag den 22. september 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok, Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade 13, Slangerup

Dagsorden for og referat af beslutninger på
offentligt menighedsrådsmøde
Torsdag den 22. september 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@slangerupkirke.net .
Deltagere i dette åbne møde
Navn

Initialer

Tilstede

Jørgen Steen Andersen

JSA

X

Knud Henry Andersen

KHA

X

Tom J. Christiansen

TJC

X

Søren Winckler Hansen

SWH

X

Niels Jensen

NJ

X

Pia Lindberg

PL

X

Klaus Meisner, sognepræst

KGM

X

Stig Colbjørn Nielsen

SCN

Norma Lønsmann Nielsen

NLN

X

HP

X

NHR

X

Jørgen Peter Sørensen

JPS

X

Caja Emilie Winterø, sognepræst

CW

Henrik Pedersen
Niels Helge Rønkjær, personalerepræsentant

Afbud

Kom kl.

Gik kl.

X

Gæst 1:
Gæst 2:
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Dagsorden for mødets åbne del
Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst

Formanden byder velkommen til efterårets andet rådsmøde.

1.1 Fællessang

Formanden foreslår efter konsultation med Klaus, at vi synger
”Det lysner over agres felt” fra Højskolesangbogen.

1 Det lysner over agres felt,
hvor sløve plovspand kravle,
det sortner over Store Bælt
med sol på kirkegavle. -

3 Vel rækker høstens solskin
kort,
men rønnens bær står røde.
Alleens linde blegner bort,
men vildvinsranker gløde.

5 Og bag mig, sol, og blød
mig, regn'
Jeg plukker mine nødder
og trasker langs et brombær
hegn
med plovmuld under fødder.

2 Velkommen i vor grønsværsstol
blandt grøftens brombærranker!
0, det gør godt at slikke sol
igen på disse banker!

4 Vel! Ræk mig da, o efterår,
en gravensten, som smager
af bækken ved min faders
gård
og mulden i hans ager.

6 Og det er al den jord, jeg
har,
og alt, hvad jeg begærer.
Jeg håber, det går an, jeg ta'r,
hvad mine såler bærer.

1.2 Valg af dirigent

Harald Balslev 1922
Ludvig Holstein 1915

Formanden foreslår, at Henirk Pedersen vælges til aftenens
dirigent.
HP blev valgt til dirigent.

1.3 Referat, bemærkninger

Bemærkninger til referat fra rådets møde i august måned, se
bilag 1.3a.
Ingen bemærkninger.

2. Økonomisager
2.1 Godkendelse af indkøb af møb- Indretningsudvalget under KKU fremlægger forslag til indkøb
ler til nyt sognehus
af møbler til delvis nymøblering af vort nye sognehus til godkendelse. Forslaget er justeret ind til de til rådighed værende
midler, bilag 2.1b, udsendes så snart det er modtaget fra indretningsudvalget. Bilag 2.1a viser billeder af de foreslåede
møbler.
Der foreslås indkøbt skriveborde til 3 kontorer og 3 skuffeborde hos graver, præst og kirketjener. Derudover et sorteringsbord til kirketjeneren og et lille mødebord til graveren.
Til forkostlokale/mødelokale foreslåes indkøbt ti stole og
bord i eg.
Til lokalet i kølderen foreslås indkøbt ti borde med plads til
seks personer hver.
Til konfirmandundervisningslokalet foreslås indkøbt 13 burde
med kvadratisk bordplade.
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Derudover foreslås indkøbt 90 stole, og to sofaer til henholdsvis venteværelse og præstekontor. Derudover foreslås indkøbt
– senere – to små tæpper til venteværelse og præstekontor.
Endelig foreslås indkøbt for 150.000 kr indbyggede reoler til
graver og kirketjener kontorer samt kordegnekontor og præstekontor fremstillet af lokal snedker.
MR godkendte det foreslåede indkøb af inventar til vort nye
sognehus.
3. Sognesager
3.1 Regler for udlån af lokaler i
vort nye sognehus

Udvalget, som blev nedsat ved sidste rådsmøde, fremlægger
udkast til regler for udlejning af lokaler i vort nye sognehus
samt udkast til udlejningskontrakt. Bilag 3.1a og 3.1b udsendes så snart der er modtaget fra udvalget.
Menighedsrådet skal – helst inden bygningens ibrugtagning –
godkende disse regler samt udformningen af lejekontrakten.
MR godkendte, at kun lokale i kælderen kunne lejes, samt at
der ikke var restriktioner omkring tidspunktet for start af
udlejning. Et revideret forslag udsendes sammen med referattet til beslutning på oktober mødet.

4. Meddelelser
4.1 Formand/Næstformand

Invitation til kursusaften i provstiet
Frederikssund Provstiudvalg inviterer til kursusaften på Metalskolen i Jørlunde den 26. oktober 2011, jævnfør bilag 4.1a
og 4.1b. Aftenen indledes med et let traktement. Hovedtemaet
i afttenens indlæg er konflikthåndtering. Formanden skal sende samlet tilmelding til provstiudvalget den 7. oktober, så derfor skal formanden have modtaget ønsker om deltagelse senest den 6. oktober. Klaus Meisner har allerede udtrykt ønske
om at deltage. Formanden har besøg fra Canada, og kan derfor ikke deltage.
Brug af præstegården under tagrenoveringen
Det ved sidste møde af beboeren rejste spørgsmål om ulemperne ved brug af bolig og kontor i Slangerup præstegård under tagrenoveringen behandles af provsten.
Status vedr. anmodning om syn og skøn
Status i sagen vedrørende anmodning om syn og skøn i fobindelse med skader på mur i skel mellem Strandstræde 4 og
Strandstræde 6 og andre mindre skader diskuteres mellem
parternes advokater ved et telefonisk retsmøde den 3. oktober
2011.
Vi har i forbindelse med denne sag opdaget, at det nuværende
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hegn ifølge matrikelkortet står et stykke inde på Strandstræde
4 både syd og nord for skuret.
Udmelding af kirkelig ligning for 2012
Frederikssund Provstiudvalg har som lovet udmeldt den kirkelige ligning for 2012 den 15. september 2011. Det betyder,
at menighedsrådet har indtil den 15. november 2011 til at foretage justeringer i budgettet for 2012. Da vort novembermøde falder efter denne dato, så skal budget 2012 til anden
behandling allerede på oktober mødet.
Til kursus tilmeldes KGM, NLN, JSA, JPS, TJC og KHA.
Formanden skriver til vor advokat vedrørende skellet.
4.2 Kirkeværge

CW har efter udsendelse af dagsorden rest to spørgsmål vedrørende tagrenoveringen på præstegården dels omkring det
tidligere pigerum i østenden og godkendelse af tegning i forbindelse med tagrenoveringen.
SWH påpegede, at rådet og provstiudvalget har vedtaget et
basisprojekt, at der etableres et stort pulterrum i østenden af
præstegården. Tegninger har ikke været til godkendt er rådet
grundet den hast hvormed sagen skulle gennemføres. Der er
ikke penge til etablering af et pigerum i østenden, som forventes at koste 20-30.000 kr.
Med hensyn til antallet af værelser i præstegården er der 1
stort værelse i stueetagen og fire værelser på 1. sal.
SWH orienterede om forløbet omkring mulig selvfinansiering
af etablering af skillevægge. Sådanne skillevægge har ikke
været med i projektet, og vil derfor ikke kunne etableres.
SWH orienterede også om ekstraudgifter på bygningen af det
nye sognehus.

4.3 Kontaktperson
5. Meddelelser fra sognets
præster
5.1 Fra Caja Winterø
5.2 Fra Klaus Meisner

Intet

6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalget

Der afholdes møde den 14. september kl.19.00 med Charlotte
Skibsted vedrørende udvidelse af antallet af urnegravpladser
med sten i plæne samt antallet af fællesgravpladser på Slan-
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gerup Ny Kirkegråd, som efter udvidelsen vil blive kendt som
Kingos Have.
6.2 Aktivitetsudvalget

Møde om indvielsen af nyt sognehus efter festgudstjeneste
den første søndag i advent med efterfølgende reception i det
nye sognehus.

6.3 Skoletjenesten

Intet

6.4 Menighedsplejen
6.5 Kommunikationsudvalg
7. Næste møder
7.1 Menighedsråd

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00 på Slangerup Gjæstgivergaard. Der holdes forretningsudvalgsmøde tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 20.00 på kirkekontoret ”Elmely”, Kannikestræde 1, 3550 Slangerup.

7.2 Kirke- og kirkegårdsudvalg

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 på kirkekontoret ”Elmely”,
Kannikestræde 1, 3550 Slangerup.

7.3 Aktivitetsudvalg

13. oktober kl. 10.30

7.4.Kommunikationsudvalg

Tirsdag den 8. november 2011 kl. 10.00 på Kirkekontoret i
”Elmely”, Kannikestræde 1, 3550 Slangerup.

8. Eventuelt

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

Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
Kopi til:

Kirkekasserer Hans Jørn Rosenkilde – kun elektronisk.
Provst Inge Bastkær Rasmussen – kun elektronisk.
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Godkendelse af referat af offentligt menighedsrådsmøde

Jørgen Steen Andersen

Knud Henry Andersen

Tom J. Christiansen

Søren Winckler Hansen

Niels Jensen

Pia Lindberg

Klaus Georg Meisner

Stig Colbjørn Nielsen

Norma Lønsmann Nielsen

Henrik Pedersen

Niels Helge Rønkjær

Jørgen Peter Sørensen

Caja Winterø

Underskrift ovenover det trykte navn!
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