Engholm Menighedsråd
Herved indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00 – virtuelt
møde..
Deltagere: Marianne Mikkelsen, Lars Viggaard, Jens Clod Præstholm, Tove Falk, Benedikte
Jacobi, Ida Trier, Birgit Lindgreen, Jonas Østengaard, Michel Strauss, Lotte Høst Hansen, Nils
Wildschiødtz
Afbud: Bo Andersen (medarbejderrepræsentant)
Referent: Anne-Mette Kaare Nielsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt.

2. Efterretningssager

Intet.

3. Meddelelser fra formanden
 Retningslinier for kirkelige
handlinger frem til 7. februar
 Invitation til generalforsamling i
Frederiksborg distriktsforening den
26. april – forbehold for Covid19
restriktioner. Medsendt
 Landsforeningens årsmøde
udskudt til 6-8 august 2021
 PKYM møde i Hillerød kirke den
23. februar – materiale medsendt
 Invitation til ’Diakoni på
kirkegården’ – medsendt
 Live streaming fra bispeindsættelse
den 31. januar kl. 14 + TV Lorry
o Festgudstjeneste planlagt til
at finde sted den 20. juni
2021

Marianne orienterede om punkterne.

4. Nyt fra præsterne






5. Økonomi

15-20 deltagere til gudstjenesterne.
Der optages video fra gudstjenesterne.
Den lægges ud mandage, da den skal
klippes sammen.
Der er skrevet ud til konfirmanderne og
forældre om at vi fastholder tidspunktet
for konfirmationerne.
Forslag til indkøb af udstyr til forbedring
af videooptagelse.

 Regnskabet for 2020 er ved at være
afsluttet. Lars orienterede.

6. Byggeudvalg
 Nedsættelse af udvalg
(ventilationsprojekt og projekt vedr.
nyt tag)
 Endelig godkendelse af
ventilationsprojekt
7. Personaleforhold












Kirkeudvalg
Konstituering af udvalg
Opdatering af liste over
kontaktpersoner til alarmselskabet
Referat fra møde medsendt



Kirkegårdsudvalg











Kirkeværge
Regler for reservation af gravsted







Hans Aue (konsulent), Jens
Præstholm, Tove Falk
Menighedsrådet godkendte
ventilationsprojektet.

Michel Strauss har haft samtaler med
alle medarbejdere.
Hvis der er ting omkring
personaleforhold, beder han om, at
man henvender sig til ham som
kontaktperson.
Jonas Østengaard valgt til formand.
Udvalget består af Tove Falk, Birgit
Lindgreen, Jonas Østengaard og Jens
Præstholm.
Udvalget sørger for at listen opdateres.
Marianne er valgt til formand. Udvalget
består herudover af Benedikte og Lars.
Takstbladet er opdateret. Undersøges
om det skal distribueres til
bedemandsforretningerne.
Det tages op i udvalget, hvordan
reglerne skal være omkring luftning af
hund på kirkegården.
Menighedsrådet besluttede, at
opretholde bestemmelsen om, at der
ikke kan reserveres gravsteder,
medmindre det ligger op af
gravstedsejers gravsted.
Netværket er opdateret. Kan tilgås fra
alle steder i kirken. Anne-Mette
fremsender kode sammen med
referatet.
Nyt brandalarmsystem etableres i uge
6 og 7.




Præstegårdsudvalg
Nedsættelse af udvalg



Udvalget er nedsat og består af Lars
og Ida.





Aktivitetsudvalg
Nedsættelse af udvalg
Højskoledag den 30. januar - aflyst



Udvalget er nedsat og består af Ida,
Birgit, Tove, Marianne, Nils og Lotte.




Fællesaktivitetsudvalg
Valg af repræsentant



Ansøgning om midler fra provstiets
fælles aktivitetspulje til pilgrimsvandring



godkendt på PU møde den 19. januar.
Der vælges en repræsentant fra
aktivitetsudvalget.




Kirkeliv
Godkendelse af kollektliste for 2021 medsendt



Listen godkendt.




Skoletjenesten
Valg af repræsentant –
Engholmkirkens nuværende
repræsentant - Dorthe Sørensen - vil
gerne fortsætte.
Konstituerende møde den 18. marts



Dorthe Sørensen er valgt som
repræsentant.
Benedikte Jacobi deltager i det
konstituerende møde d. 18. marts.

Diverse
Flagvagter
Folkekirkens Nødhjælp –
Sogneindsamling 14. marts 2021
o Skal vi være med i år?
Forslag til mødedatoer 1. halvår 2021
o 16. februar
o 24. marts
o 15. april
o 18. maj
o 9. juni









8. Eventuelt
 Adresseliste - medsendt














Næste møde: 16. februar

Jens orienterede om flaglauget. Ida,
Lars, Benedikte og Jens er flagvagter.
Tove er med som vikar.
Sogneindsamlingen bliver digital i
2021. Marianne deltager i
sogneindsamlingsplanlægningsmøde
d. 4. februar.
Mødedatoer bliver:
16. februar
24. marts
15. april
18. maj
9. juni
Forslag om to do liste. Marianne
udarbejder liste og sender den ud til
Menighedsrådet.
Valg af repræsentant til Ydre Mission
sættes på kommende dagsordenen.

