Referat.
Menighedsrådsmøde i Roslev-Rybjerg menighedsråd
onsdag den 4. december 2019 kl. 9.00.

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

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. Der tilføjes ’Kursus’ under punkt. 7.
3. Der er blevet vist 3 præsteansøgere rundt i præstegården og kirkerne.
Der skal en notits i kirkebladet, vedrørende indsamling i kirkerne. Al indsamling i
kirkebøsserne går til julehjælp.
Menighedsrådsformændene er indkaldt til fællesmøde den 18/2-2020 i Salling Hallerne,
vedrørende den generelle økonomi aktuelt og i de kommende år. Formanden og
kassereren deltager.
Formanden undersøger hvad det indebærer/koster at blive en ’cykelkirke’.
4. Kvartalsrapport er udleveret og gennemgået.
5. Julehjælpsgruppen mødes den 13/12-2019.
Forskellige synspunkter vendes, vedrørende det sociale liv ved gudstjenester i kirken.
6. Organisten ønsker en eller anden form for varme, når han skal øve i kirken. Graveren
undersøger mulighederne.
Grandækningen er vel overstået. De nye slisker fungerer perfekt.
7. Jens skal opereres, så Thomas bliver indtil Jens er tilbage.
Det godkendes, at graveren skal på kursus i kirkegårdssystemet den 3+4/3-2020.
8. Der er betalt for næste års Copydan.
Roslev og omegns pensionistforening har ansøgt om lån af sognehuset, to eftermiddage
om året. Det vedtages.
Der skal ny redaktør på kirkebladet. Kirkebladsudvalget indhenter tilbud.

9. Der har været vandskade i sognehuset. Der var hul på et rør fra Fjernvarmeværket. Blanket
til forsikringsselskabet udfyldes og indsendes.
Kassereren retter husreglerne til sognehuset til. Der indkøbes en lille postkasse til de
indsamlede penge. Den ophænges i sognehuset.
10. Der er indkøbt en ny kollektbog, som fremover skal opbevares i brandskabet i Roslev Kirke.
11. Thomas sørger for forplejning til næste møde.
12. Datoer for MR-møder det næste halve år: 8/1 – 19/2 – 4/3 kl. 8 – 15/4 kl. 8 – 3/6 kl. 8.
Datoerne sendes til præstesekretæren.

Referent:
Marianne Johannesen

