Protokol

Møde 2/2020

Gimlinge-Hyllested menighedsråd afholdt offentligt møde
Torsdag den 6. februar 2020
Sted: Kirkekassen, Hyllested
Starttidspunkt: Kl. 18.30
Sluttidspunkt: Kl. 21.30
Afbud: Ingen
1. Godkendelse af protokol fra den
7. januar

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendt med følgende tilføjelser:
10 A Tyverisikring af maskiner
11 A Indstilling af bestyrelsesmedlem til FDF Dalmose
valgt blandt MR.

3. Orienteringssager
Orientering om modtagelse af ansættelsesbrev fra
biskop om ansættelse af ny præst i midlertidig stilling.

4. Ordet er frit

5. Evaluering af arrangementer
● Kyndelmissekoncert i
Hyllested søndag den 2.
februar kl. 16

Rent musikalsk en stor oplevelse. Der var udfordring
med at forstå teksterne - 30 publikummer.
Arr. fortsætter til næste år, gerne med et kor.

6. Arrangementer i indeværende
periode
● Fastelavn i Gimlinge den
23. februar kl. 14

Er der nogle løse ender?

Vi mødes i forsamlingshuset kl. 11,00

● Børne/Spagettigudstjenes Spisning i forsamlingshuset
te i Gimlinge torsdag den
19. marts kl. 17

7. Arrangementer i Gl. Hashøj
kirkesogne

Der er plads til et ekstra arrangement i 2020 og det er
Gimlinge-Hyllested menighedsråd som skal stå for det.
Arrangementet afholdes gerne i januar 2021 og der er
ca. 11.000,- kr. til rådighed. Forslag drøftes og
fastlægges inden den 1. marts. 2020.
I foråret 2021 skal vi arrangere et forårsarrangement
og tidligere når vi har haft et forårsarrangement har vi
haft en salmedigtere.
JE undersøger “kolorit” om pris til uge 3 - 4 2021
VL tager kontakt til Iben Krogsdal forår 2021 uge
10-11-12

8. Arrangementer

Udkast til arrangement liste fra marts 2020 til marts
2021 drøftes. Tovholder m.m. vælges til hver enkelt
arrangement. Listen kan ændres og tilpasses løbende.
Arrangement liste vedlagt som bilag til dagsorden.
Følgende blev tilføjet til listen:
31.3. Jakobsstigen kl. 19,00
BD,BL og SB sørger for bowle

9. Præstegårdsprojektet
Referat fra provstiudvalgsmødet den 17. december
2019:
Provstiudvalget fik på mødet den 4. december
udleveret det seneste materiale, indeholdende
skitsetegninger og økonomi udarbejdet af Tegnestuen
Design-Plan.
Til ovennævnte materiale modtog provstikontoret
præstegårdskonsulent Michael Madsens kommentarer
af 14.12.2019. Præstegårdskonsulentens kommentarer
blev udsendt til provstiudvalget den 16. december.
Efter at modtaget præstegårdskonsulentens udtalelse,
er provstiudvalget i tvivl m.h.t. om den nuværende
præstebolig skal renoveres eller om der skal bygges ny
præstebolig. Uanset hvilken løsning der vælges er 10
mio. kr. ”mange penge”. Provstiudvalget er kun opsat
på, at finde den bedst egnede løsning, både for præst
og for sognet.
Det er provstiudvalget bekendt, at Biskoppen har
tilbudt at deltage i et møde med menighedsrådet, for
at drøfte sagen. Provstiudvalget anbefaler at dette
sker. Derfor vil provstiudvalget afvente med at træffe
beslutning, indtil resultatet af dette møde kendes.
Provstiudvalget vil anbefale, at der laves en grundig
”behovsanalyse” – hvordan udvikle sognet/området?
Hvortil sker der til- evt. fraflytning? O.s.v.
Menighedsrådets svar på referatet:
Tak for det tilsendte referat fra provstiudvalgsmødet
den 17. december. Referatet var på som
orienteringspunkt på menighedsrådsmødet den 7.
januar. Dertil kom der nogle kommentarer.
Menighedsrådet vil meget gerne modtage bilagene fra
Tegnestuen Design-Plan samt udtalelsen fra
præsteboligkonsulent Michael Madsen.
Menighedsrådet er meget enig med provstiudvalget
om, at der skal findes den bedst egnede løsning, både
for præst og sognet. Det er også det menighedsrådet
har haft for øje i hele forløbet.
Da biskoppen var i Gimlinge den 31. oktober nævnte
han, at han gerne ville komme og drøfte
præstegårdsprojektet med os, hvis vi ville ønske det.
Det ønsker vi ikke.

Med hensyn til ”behovsanalyse”. Menighedsrådet har
et meget godt kendskab til de 2 sogne.
Befolkningstallet har ligget stabil gennem de sidste 15
år og Slagelse Kommune har tidligere vurderet, at der
ikke vil ske “fraflytning” fra området. Med hensyn til
børnefamilier, så ligger vi over gennemsnittet. Der hvor
vi ligger under gennemsnittet er unge fra 20 til 30 år og
personer over 70 år.
Skælskør provsti har senest i 2013 fået udarbejdet en
provstiprofil. Hvis provstiudvalget ønsker at se
provstiprofilen, sender jeg den gerne.
Tegninger fra Tegnestuen Design-Plan m.m. er vedlagt
som bilag til dagsorden sammen med
præsteboligkonsulentens udtalelse.
Menighedsrådet skal drøfte hvordan vi kommer videre.
Materialet blev gennemgået. MR fastholder sin
tidligere
beslutning om nybyggeri.

10. Printer/kopimaskine

10 A tyverisikring af maskiner

11. Kursus i førstehjælp med
hjertestarter

Ny leasingaftale fremlægges til godkendelse. Tilbud og
leasingaftale er vedlagt som bilag til dagsorden.
Kassereren og formanden anbefaler, at der indgås ny
aftale.
MR godkendte ny leasingaftale.
BD melder til VL om tidspunkt for indbrud i Gimlinge

Menighedsrådet har modtaget et tilbud fra Falck. Er det
noget vi skal tage imod, evt. sammen med andre?
Tilbuddet er vedlagt som bilag til dagsorden.
Har ingen interesse.

11 A Indstilling af bestyrelsesmedlem til
FDF Dalmose.

Tommy Corfixen blev valgt.

12. Orienteringssager ved:
●
●
●
●
●
●
●
●

Formand:
Stiftsdag 28.3. materiale udsendes til MR. Tilmelding til
Formand
PC
Præst:
Intet
Præst
Kasserer:
Indsamling til Y’men gav kr. 438,Regnskab for 2019 ser ud til at give et overskud.
Kasserer
Der skal betales et engangsbeløb til feriefonden på kr.
120.000 grundet nye regler.
Kirkeværge:
Kirkeværge
Gartnerfirma er hyret til at varetage graverarbejdet i
Gimlinge.
Kontaktperson:
Kontaktperson
Anne Otto fortsat sygemeldt.
Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Der skal kloakeres i Hyllested, pris kr. 22.000 +
Kirke- og kirkegårdsudvalg rottespæring kr. 3200 begge + moms. Arbejdet
påbegyndes straks.
John Veje har udbedt sig gamle tegninger vedr.
Præstegårdsudvalg
kirkegårdene - TBC har klaret dette.
Præstegårdsudvalg:
Der rengøres i konfirmandstuen hver torsdag.
Andre
Andre:
Valgbestyrelsen ønsker punkt menighedsrådsvalg på
næste møde.

13. Næste menighedsrådsmøde
onsdag den 18. marts kl. 18.30 i
Kirkekassen.

14. Evt.

