FERSLEV-VELLERUP MENIGHEDSRÅDSMØDE I BIRKSØHUSET D. 16.01.2018 KL. 19.30

1.

Meddelelser, formand

2.

Meddelelser, sognepræst

3.

Meddelelser, kirkeværge

4.

Meddelelser, kontaktperson

5.

Igangværende/forestående arbejder

6.

Energirapport

7.

Overflytning af restbeløb fra kirkeprojekt til køkken i præstebolig

8.

Byggeregnskab vedr. kælder (hvis færdigt)

9.

Kirkekassens kontantkasse

10.

Aktiviteter fremover

11.

Eventuelt

Ad 1: Der skal laves DAP adgang til Carina.
Ad 2: Mette i Skibby går af d. 1.2 - dette medfører mere arbejde til mig. Vil prøve at ansætte et par
konfirmandlærere, men er ikke rigtigt på plads med det endnu. Der vil blive indkøbt trøjer til
konfirmanderne i år. Der er 10, der skal konfirmeres i foråret i Ferslev kirke. Kirke Care er godt i gang.
Der er nyt kursus i slut januar. Det har godt rygte blandt de unge allerede og også på bodegaerne. Der
holdes stiftende generalforsamling d. 30. januar i Birksøhuset. Dåbs-badeænder er ved at komme på plads.
Der skal indkøbes spejle og sækkestole i IKEA til b&u arrangementer.
I samarbejde med ældresagen er der Danmark spis sammen i Birksøhuset d. 18. April.
Præstegård: Kælder er næsten færdig. Containeren er tømt. Nu skal vi tømme køkken. Det er tømt på
fredag senest.
Ad 3: Der males ikke gang og stue, hall. Køkken og lille baggang males efter opsætning af køkken.
Ad 4: Mail fra Nina Kryger varsler en stigning i deres regninger vedr. udstedelse af løn til
løsmedarbejdere, der skal indberettes manuelt. Personalemøde d. 27 februar. Der er indkøbt et værdiskab
og computer til menighedsrådets kontaktperson. Lisbeth ønsker at stoppe sin kirketjenerstilling inden for
de næste tre til fire måneder.
Ad 5: Køkkenet bliver taget ned d. 19 og 20. Januar, og nyt sat op i begyndelsen af februar.
Ad 6: MR godkender beløbet for isoleringsarbejde af Birksøhuset på 26.000,- + moms i henhold til
energirapport.

Ad 7: MR beslutter at ansøge om at få overflyttet de omtalte midler.
Ad 8: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Ad 9: Der skal ændres i regnskabsinstruksen pkt. 2.4.2: Kirkekassen har ikke kontantbeholdning.
Kollektindsamlede beløb optælles ved afslutning af kollekt og opbevares i kirkens sikringsskab, indtil de
samlede beløb hentes af kassereren/formanden og sættes i banken.
Ad 10: Fastelavn d. 11.02.2018. Helle laver fastelavnsboller. Karen og co. smører sandwich. Der er brug
for at vi tilslutter os fibernet, hvis vi skal lave aktiviteter for unge i Ferslev. Formanden kontakter Fibia
ang. at få tilmeldt præstegården til fibernet. Der er planer om et “kom in-style” arrangement som sidste år.
Der er også tanker om en sommerfest i juni og en gigant høstfest med hoppekirke i september.
Ad 11: Ferslev-Vellerup-menighedsråd har adresse på Mejerivej 1, 4050 Skibby.

