FERSLEV-VELLERUP MENIGHEDSRÅDSMØDE D. 20. JUNI 2017 KL. 19.30 I BIRKSØHUSET

Dagsorden:
1. Meddelelser fra formand
2. Meddelelser fra sognepræst
3. Meddelelser fra kirkeværge/kontaktperson
4. Igangværende/forestående arbejder
5. Sidste nyt fra aktivitetsudvalg
6. Resultat af budgetsamråd
7. Regnskabsinstruks
8. Graverdækning til TRO-festival
9. Nye mødedatoer
10. Eventuel
REFERAT:
Ad 1: Besked på DAP fra provsti: vi må bruge af vores frie midler til at istandsætte mindetavlen i Ferslev
kirke. Der er bevilliget 10.000 kr. til TRO-festival. Der er sendt anmodning til stiftet om at kunne
begynde at få udbetalt første rate af lånet til projekt østlængen.
Ad. 2: Der har været fælles konfirmandindskrivning i Skibby. Tilsammen er der kommet 45 konfirmander
- F-V har ca syv. Der kommer måske en eller to mere hertil.
Undervisningstiden bliver om onsdagen. Egentligt er der aftalt fra kl. 13.15, men det ser ud til, at børnene
allerede har fri kl. 12.30 - og så begynder vi 12.45.
Mikrofonen i Ferslev har der været nogle problemer med lyden med. Den er i øvrigt både stor og ikke
særligt nem at have på. Efter samtale med leverandøren, har jeg bedt ham om at meddele Carina om pris
på en ny - en model som den i Skibby. Den koster 5500,-. MR siger god for at den købes ind.
Spinners. Den herskende dille: Spinners og fidgets - tænkte jeg kunne få et spin ved at vi bestilte spinners
med Tro, Håb og kærlighedssymboler på den ene side og folkekirkens logo på den anden side. Det kunne
være gaver til konfirmander, det kunne bruges til familiegudstjenester eller belønninger for kirkegang
eller simpelthen bare ligge tilgængeligt i kirken. Jeg regner med at bestille 100. Jeg får pris i løbet af
ugen. MR tilslutter sig købet af dem.
I det nye kirkeblad vil man nok opdage en del henvisninger til andre kirker. Ferieplanlægningen har været
meget svær i år. Vi er mange præster med børn i skolealderen.
Samarbejde med Skibby. På baggrund af samtaler med Mette Brunshuus, provsten og Jens og andre - så
synes jeg, at det ville være på sin plads at have et/to punkter på dagordenen ved næste møde: for det
første: Samarbejde med Skibby sogn; hvad vil vi? For det andet: Gudstjenester i sognene, hvad vil vi?
Skal der et øget samarbejde mellem Ferslev-Vellerup og Skibby i forhold til gudstjenester, så kræver det
menighedsrådets initiativ og godkendelse.
Botilbuddet: Jeg er blevet kontaktet af Botilbuddet på Mejerivej. De har fået en daglig leder. Vi havde et
kort møde. Siden det har der været et par episoder. Jeg synes jeg har fået et godt forhold til en beboer.
Men på baggrund af de seneste hændelser så vil jeg lige så stille prøve at lære dem lidt bedre at kende.
Præstegården er på sin vis blevet lidt en melleminstans.
Renovering i kælder. Det larmer og støver. Skraldespandene er blevet flyttet ud på kirkegade. Ingen
problemer, bortset fra at grus og brokker blokerer porten.
Ad. 3: Restancer på kirkegårdene er på omkring 10.000,- kr.

Ad. 4: Østlængen: Håndværkerne er 2-3 dage bagude. De vil gerne arbejde et par lørdage. Der er lidt
problemer med strømføringen fra præstegården til Østlængen.
Kælderprojektet kører efter planen. Fyret i kælderen har været opsat forkert. VVS folkene har udbedret
det. Projekt Vellerup kirke venter på at kirkegårdskonsulenten får skrevet noget ned om det.
Ad. 5: Der blev uddelt referat og siden sidst. Indholdet blev gennemgået.
Ad. 6: Der blev orienteret om budgetsamrådet. Karen og Lise deltog fra MRs side. Der blev vedtaget at
ansætte en personalekonsulent i provstiet. Vi har fået bevilliget midler til køkken i præstegården og til
multimaskine på kirkegården.
Ad. 7: Regnskabsinstruks blev gennemgået og vedtaget.
Ad. 8: Ferslev-Vellerup deltager med graver både ved opsætning af festivalpladsen onsdag og ved
andagten om lørdagen.
Ad. 9: 27-09; 31-10; 29-11
Ad. 10: intet

