Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. maj kl. 19.30 i Birksøhuset

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meddelelser fra formand
Meddelelser fra sognepræst
Meddelelser fra kirkeværge/kontaktperson
Igangværende/forestående arbejder
Ideer til/tilbud vedr. køkken i Birksøhuset
Sidste nyt fra aktivitetsudvalg
Budget 2018 (Ninna Kryger deltager men først fra ca. 20.30)
Kvartalsrapport
Eventuelt

Ad. 1: Der er et problem med det nye godkendelsesystem, som vi taler med Nina om. Alle leverandører
får en mail for fremtiden om, at der kun er en adgang til konteringssystemet i Ferslev-Vellerup sogne.
Mail fra Flemming Enghave der orienterer ang. ansættelse af personalekonsulent. Der arbejdes videre
med sagen. Jens og Karen har været på kursus i DAP i sidste uge.
Ad. 2: Konfirmationer er nu overstået. Tak for de mange hilsner på Claras konfirmation. Alt er gået godt.
Der er fælles konfirmandindskrivning for Ferslev-Vellerup og Skibby sogn d. 16. maj i Skibby sognegård.
Der er planer om udflugt d. 20. August, hvor vi prøver at lave en fælles gudstjeneste i Skibby kl. 9.00 - så
sparer vi noget tid. Der er ønsker og planer om en forsøgsperiode på to år for at køre Skibby og
Ferslev-Vellerup sogne som en pastoral enhed. Dette sker i dialog med provst og tillidsrepræsentant og
naturligvis også menighedsrådene. Dette sker, fordi der i forvejen er så mange gode grunde til at have et
tæt samarbejde mellem Skibby og FV. Der er ønske om, at området (Ferslev-Vellerup) bliver betjent som
en enhed, hvor der er f.eks. 6 gudstjenester om måneden i stedet for 8, hvor der ikke nødvendigvis
behøver at være to gudstjenester hver søndag i begge pastorater. Vi ville meget gerne have, at der kunne
henvises flere gange til Skibby kirke ved søndagsgudstjenester. De meget småt besøgte gudstjenester
slider på personalet og er i den forstand meget krævende. Vi har lige lagt kalender for den kommende tre
måneders periode, hvor der vil være henvisninger til Skibby.
Bolig: Kælderen er nu ryddet. Ang. TV: YouSee har endnu ikke meldt tilbage, men jeg håber at finde en
løsning, der er nem og billig.
Ad. 3: Nancy er begyndt og er godt tilfreds. Firmaet “Fasters Have” har været ude og se ang. bedene ved
hovedindgangen. Skitse blev fremlagt til MR. Ny hæk omkring Haffner gravsted er rigtig pæn.
Gravstenene ser dårlige ud. Der skal evt. kontaktes stenhugger ang. oprensning.
Ad. 4: Præsteboligen er blevet kalket. Der mangler at blive malet på mellemstykkerne på fortrappen og
hele trappen bagsiden mod haven. Hallen skal males i præsteboligen sammen med stuen på 1. sal.
Kælderprojektet begynder d.19. maj. Der er opstartsmøde onsdag d. 10.
Vellerup kirke projektet er ikke rigtigt faldet på plads. Der er opstået flere problemer.
Østlængen er også i gang. Det går godt. Ingen overraskelser.
Ad. 5: Der er blevet talt med Askbo ang nyt køkken i Birksøhuset. Nyt køleskab, fryseskab og
kaffemaskine og komfur med opsætning anslås til 41,000,- der er også et ønske om ny effektiv
opvaskemaskine, så prisen bliver ca. 60.000,- kr. Det er hermed bevilliget af MR.
Ad. 6: Anja Præst koncert: Der skal laves lidt kaffe og måske være nogle snacks til en kort pause på ca. Ti
minutter. Bededagsaften: Der laves hveder af Helle. Sæsonens sidste fredagscafé bliver d. 19 maj (p.g.a.
Kr. Himmelfart). Kirke Care: Der er nu godt og vel 10 personer, der har ytret ønske om at være frivillige i

Kirke Care. Der skal nu planlægges kursus og videre forløb. To projekter må meget gerne skydes i gang:
LAN-party og tilbud til ensomme børn a la “Ventilen”. Der er ligeledes en sommerfest, som skal finde
sted i august. Slush ice maskinen skulle meget gerne komme i uge 20. Børn og unge i Kirkefestivalen er
også et projekt.
Ad. 7: Budget 2018 afleveret på økonomiportalen d. 29.04.2017 kl. 15.01 blev behandlet og godkendt på
menighedsrådsmøde. I budgettet er der opført anlægsmidler til opsparing til udvendig kalkning af
Vellerup kirke, disse anlægsmidler må være til indvendig kalkning, da Vellerup kirke ikke skal kalkes
udvendigt. Dette beror på en tastefejl fra provstiet. Inden budgetafleveringen i oktober 2017 vil
anlægsprojekt vedr. renovering af Vellerup kirke fremgå af oversigten, da projektet ikke når at blive
færdiggjort i 2017.
Ad. 8: Kvartalsrapporten er taget til efterretning af MR.
Ad. 9: MR møde d. 22/8 flyttes til d. 23/8.

