REFERAT FERSLEV-VELLERUP MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG D. 27.09.2017 I
BIRKESØHUSET

Dagsorden:

1.

Projekt vedr. Vellerup kirke (arkitekt deltager)

2.

Meddelelser fra formanden

3.

-

-

- sognepræsten

4.

-

-

- kirkeværge/kontaktperson

5.

Igangværende/forestående arbejder

6.

Tag på Birksøhuset

7.

Køkken i præstebolig

8.

Beplantning på Ferslev kirkegård

9.

Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2016 (findes i dataarkiv på DAP)

10.

Nyt fra aktivitetsudvalg

11.

Kirke Care Danmark

12.

Eventuelt

AD. 1: Projekterne vedr. Vellerup kirkegård og kirke blev gennemgået af arkitekten. Skitseprojektet
accepteres af MR. Det fremsendes til provstiet.
AD. 2: Stiftet har godkendt renoveringen af mindetavlen i Ferslev kirke.
AD. 3: Fredagscafé er i gang igen efter sommeren. Kirke Care: 7 kursister er snart færdige. Sidste dag på
lørdag. Festgudstjeneste og reception søndag. Konfirmandevent er snart gennemført ca. 1000
konfirmander er kørt igennem. Mikkel på kursus i ny registreringsprogram Person 3.0. Fælles
gudstjeneste m. Skibby 1. s. I advent er aflyst. Der er juletræstænding i Ferslev samme dag. Pilehuset har
allerede aftalt tid til julebesøg d. 1. December. Diakoniens dag d. 11.11 i konfirmandshuset i Smørum.
Invitation til landemode.

AD. 4: Der er aftalt videre forløb vedr. renoveringen af mindetavlen i koret i Ferslev kirke. Østlængen er
ved at blive kalket. Indvendigt er man nået meget langt. Kælderen er der blevet luftet ud i uge 39 men det
skal forlænges med en ekstra uge. Der lagt nyt dræn på nordsiden af præstegården. Ved gavlene er der
gravet dybt ned for at lave en brønd, hvorfra der skal pumpes vand op. Ny tagrende skal på i Birksøhuset i
vestsiden. Alt gæld hos gravstedsejere er inddraget. Der har været lidt problemer med skolebørn der har
været på kirkegården og har lavet uorden.
AD. 5: se ovenstående
AD. 6: Tilbud på at ordne taget på Birksøhuset på kr. 48.200,- Det godkendes af MR
AD. 7: Der er kommet to forslag. Et fra Svane køkken på 163.000,-. Dette tilbud var mangelfuldt og de
var ikke gode til at samarbejde. Tilføjelser til dette tilbud ville gøre det det endnu dyrere end de 200.000,der er afsat. Et fra Rotpunkt 200.000,- dertil kommer nedtagning, opsætning, VVS og el. Det har vi
pengene til. Forslagene fremsendes med anbefaling af Rotpunkt til provstiet.
AD. 8: Carina orienterede om planer for beplantning på kirkegården. Det bliver lavet i løbet af to uger.
Plan for arrangement af bevaringsværdige sten blev fremlagt. Egholm gravstedet skal også sættes i stand.
Det skal niveau reguleres. Belysning af Ferslev kirke: Der er fundet en mulighed, der vil koste ca.
10.000,- Carina arbejder videre med det.
AD. 9: Da revisionen 2016 ikke gav nogen anledning til bemærkninger i revisionsprotokollatet er det
taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.
AD. 10: Der blev uddelt referat udvalgets sidste møde og orienteret.
AD. 11: MR ønsker at deltage i Kirke Care Hornsherred. Der skal påberegnes et årligt kontingent.
AD. 12: Helle undersøger præmissen for at opsætte hjertestarter i præstegården.

