Protokol

Møde 1/2020

Gimlinge-Hyllested menighedsråd afholdt offentligt møde
Tirsdag den 7. januar 2020
Sted: Kirkekassen, Hyllested
Starttidspunkt: Kl. 18.30
Sluttidspunkt: Kl. 21.30
Afbud: Thomas B C
1. Godkendelse af protokol fra den 28.
november

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Tilføjelse 4 a. Placering af likvide midler

3. Orienteringssager
Det er officielt at Tommy Corfixen er ansat pr.
1.2.2020
Orientering fra PU-møde den 17.12.2019
4. Ordet er frit
4 a. Placering af likvide midler

Intet
Vi fastholder at placere indestående i
Sparekassen for Sjælland-Fyn.

5. Evaluering af arrangementer
● Gospelkoncert i Hyllested torsdag Godt arr. med fuldt hus.
den 5. december kl. 19
● Familiedag i Hyllested søndag
den 8. december kl. 14

Samlet set et fint arr. i godt samarbejde med
Landsbyrådet.

● Nytårsgudstjeneste Gimlinge
onsdag den 1. januar kl. 14

Godt som sædvanligt.

● Helligtrekonger aften i Gimlinge
søndag den 5. januar kl. 19

Dejligt med en aftengudstjeneste.

6. Arrangementer i indeværende periode
● Kyndelmissekoncert i Hyllested
søndag den 2. februar kl. 16

7. Gudstjenester og arrangementer

Er der nogle løse ender?
Der er styr på det hele - KK er tovholder.

Den 22. januar kl. 18.30 mødes menighedsrådet
i konfirmandstuen. Vi skal drøfte kommende
gudstjeneste og arrangementer, som indføres i
årshjulet. Nuværende liste er vedlagt som bilag.
VL sørger for smørrebrød
BD sørger for drikkevarer

8. Nyvalg til menighedsrådet

Hvordan ser man sig selv i et kommende
menighedsråd?
Der blev givet en gensidig orientering.

9. Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget

Drøftelse og planlægning af mødet den 12. maj.
Mødet annonceres i kirkebladet.
Mødet afholdes kl. 19 - 20,30.
Herefter MR-møde
Møderne afholdes i præstegården.

10. Kirkeblad 2/2020

Hvad skal med af stof?
Kommende arr. som tilrettes efter mødet den
22.1.
Menighedsrådsvalg.
Konfirmander.
Præsentation af ny præst.
Påsken.
Deadline er 1.2.2020

11. Spørgeskemaer fra Slagelse provsti

Skema 1:
Bemærkninger:
Det er vigtigt at understrege MR’s kompetence
Skema 2
Bemærkninger
Det er vigtigt at der forefindes relevant
regnskabsførings kompetence.

12. Menighedsrådsmøde den 11. marts

Valgbestyrelsen er forhindret denne dag, da de
deltager i kursus om menighedsrådsvalg 2020.
Fastsættelse af mødetidspunkt for
menighedsrådsmøde i marts måned.
Ny dato: 18.3.2020 kl. 18,30

13. Orienteringssager ved:
● Formand
● Præst
● Kasserer
● Kirkeværge
● Kontaktperson

Formand:
“Gang i debatten” 18.2.:
SB, BL, VL, PC deltager KK melder hurtigt tilbage.
Præst:
PBS fortsætter karrieren i Ringsted pr. 1.2.2020.
Ingen konfirmander i Hyllested i 2020.
TC ønsker at have kontor i præstegården - dog
ugentlig tid på Atkærcentret.
Kasserer:
Intet.
Kirkeværge:
Problemer med udendørs el i Gimlinge - der
arbejdes på sagen.
Kontaktperson:

● Kirke- og kirkegårdsudvalg
● Præstegårdsudvalg
● Andre

Der afholdes et møde om tilbud på
gravermedhjælper-afløsning.
Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Der er modtaget regning for reparation af
kampestensmur i Hyllested på kr. 45.000,Præstegårdsudvalg:
Intet.
Andre:
Intet.

14. Næste menighedsrådsmøde torsdag den
6. februar kl. 18.30 i Kirkekassen.

15. Evt.
Kunst & Kirke 7.-8.11.2020 der skal udpeges ny
kontaktperson.

