Iglsø / Kjeldbjerg Menighedsråd
Kirkeværge: Birgitte Vestbjerg

Formand: Bodil Christensen

9754 5119 / 6088 7193

Kasserer: Grethe Alsbjerg

9754 5182/ 2521 2890

9754 5398 / 3025 5398

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________

MENIGHEDSRÅDSMØDE:
Torsdag den 27. februar 2020.
Referat ifølge dagsorden.
1. Godkendelse af referat og underskrift fra den 22-1-2020.
2. Siden sidst:
 Ved præsten; ikke noget nyt.


Ved formanden; orientering om diverse post. Formanden forventer, at alle i
menighedsrådet, læser indbakke og meddelelser på DAPen, og hvor det
også er formanden, som skal tage relevante oplysninger og meddelelser
med fra indbakken på møderne.

3. Orientering fra:
 Intern kasserer; ikke noget nyt.


Regnskabsfører; gennemgik kvartalsrapport, som viste overskud i 2019 på
38.933,41 kr.



Kontaktperson; Birthe retter henvendelse til HR. medarbejder i Stiftet
angående stillingsopslag på ny organist.



Kirkeværge/graver; Budgetønsker til budget 2021, 1. nye tagrender ca.
70.000 kr. 2. maling af vinduer ca. 50.000 kr. 3. maskinparken trænger,
løv suger ca. 75.000 kr. og el-klipper ca. 12.000 kr. Tagrender ved
våbenhuset er meget utætte, og skal repareres nu, Jens indhenter pris.
Jens tager kontakt til Rønbjerg Tag Teknik for aftale om algebehandling af
Kirken til foråret, pris ca. 3600 kr. plus moms. Det er besluttet, der ikke er
betaling for nedsættelse af urne på de anonymes gravplads. Det tages op
igen, såfremt der bliver mange henvendelser udenfor sognet, som ikke har
pårørende på Iglsø Kirkegård eller anden forbindelse.



Formanden; indsættelse af sognepræst Poul A. Beck den 1. marts 2020 i
Iglsø kl. 10:30, med let traktement. Han kommer fra Fly og skal videre til
Vroue. Datoer for menighedsråds møder andet halvår 2020, 30/4 - 18/6 20/8 - 10/11 alle dage kl. 18:30. Angående budget ønsker 2021, skal nye
tilbud indhentes. Angående en handicapvenlig trappe op til Kirken, bliver
det eventuelt et efterårs projekt.
Fejring af 125 års jubilæum : 1.
november kl. 14:00, biskop Henrik Stubkjær medvirker, og provstibandet
Trio Solis er bestilt. Vi bliver enig om kaffe/the kransekage og eventuelt
"kagemand eller kagekirke" bestilles. Vi får trykket flere af pjecerne fra 100
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års jubilæet til dagen. Der skalannonceres på hjemmesiden, i Kirkebladet
og i Fjends bladet.
Foreløbig budgetsamråd 31. marts kl. 17:00 -19:00. Budgetsamråd for
Iglsø bliver tirsdag den 5. maj kl. 12:00 - 13:00. Endelig budgetsamråd
bliver torsdag den 13. august aften. Thomas Frank har orlov fra 1/9 31/10-20. Forsommer møde i Vroue 2021, der afventer vi om Poul Ager har
ideer og lyst. Pjecer om mulige gravpladser på Iglsø Kirkegård, der
afventer vi at se Vroues pjece. Løn efterregulering, bliver til ca. 1829 kr.
Angående underskrevne referater, skal sekretæren opbevare dem. Laura
har termin den 1/8-20, og har derefter orlov.
4. Aktivitets udvalget:
vi vil gerne bestille børnekoret. Forslag på fællesmødet, om at hvert
menighedsråd afholder deres egne udgifter, dog ved større
arrangementer, kan det være fælles synes vi. Se vores
vedtægter/principper.
5. Præstegårdsudvalget: ikke noget nyt.
6. Eventuelt: ikke noget. Turi har købt en lille gave til Poul Asger.

Sekretær Birgitte.

