Referat.
Menighedsrådsmøde i Roslev-Rybjerg menighedsråd
onsdag den 14. oktober 2020 kl. 9.00.

Tilstede: Lisbeth Christensen, Jytte Schrøder, Tina Ravnsbjerg Damholt, Hans Nielsen, Thomas
Hansen og Marianne Johannesen.

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. Der tilføjes a. Portaler under punkt. 3
og under punkt 4., a. 2021 Budget, b. Kvartalsrapport, c. Revisionsprotokolat.
Dagsorden godkendt.
3. Konstitution af menighedsråd den 25/11 starter med smørrebrød og overdragelse.
a. Der blev besluttet at bede provstiet om, at overtage sagen vedrørende reparation
af portalerne i Rybjerg.
4. Forsikringsselskabet har betalt halv skade på vandskaden i sognehuset.
Kirkegårdssynsrapport sendes til Revisoren.
a. Ligningstilpasning af budget 2021 udgør et plus på 20.000 kr., som fordeles med
15.000 kr. til Kirkegårdsdrift og 5.000 kr. til kirkelige aktiviteter.
b. Kvartalsrapport gennemgået og underskrevet.
c. Revisionsprotokolatet godkendt og underskrevet 15/9-2020.
5. Minikonfirmand undervisning er aflyst på grund af for få tilmeldte.
Konfirmandundervisning starter torsdag i uge 43. Der er 27 tilmeldt.
Allerhelgen 1/11 kl. 19, der er sendt indbydelse med tilmelding.
Der er lavet ekstra julegudstjenester den 23/12 kl. 15 i Roslev og kl. 16.30 i Hjerk.
Den 24/12 kl. 10 familiegudstjeneste i Roslev, kl. 11.15 i Roslev og kl. 12.30 i Rybjerg.
a. Præsten fremlægger ny fælles liturgi, som godkendes. Ligeledes godkendes forslag
til fast ind- og udgangsbøn.
6.

a. Organisten deltager 4/11 i børnekors-kursus i Tilsted og
7/11 i voksenkorsstævne i Egeris.
Organisten ønsker at deltage i gudstjenestekonference den 1.-3. februar 2021.
Beslutningen om dette, gives videre til det ny menighedsråd.
b. Der er udbetalt. For meget SH-betaling til de to gravermedhjælpere,
og de er blevet trukket i lønudbetalingen pr. 30/9.

7.

a. Fremtidsplan for Roslev afdeling 3 blev godkendt. I budget 2021 er der afsat
15.000 kr. til dette.
b. Der bevilliges indkøb af 40 fods container til Roslev, samt trailer og hækklipper.

8.

a. Afregning af el, vand og varme er godkendt af Provstiet. Kassereren laver en fast
overførsel/afregning af internet og varme.
b. Præsten har betalt 616 kr. for meget i husleje. Beløbet tilpasses.
c. Der er bevilliget penge til nye vinduer i præstegården af Provstiet.

9. Forplejning Thomas Hansen
10. Frivillighedsfesten bliver afholdt i Nykøbing Biograf, med efterfølgende hygge.
Julefrokost 17/11 kl. 19.

Referent:
Marianne Johannesen

