STRANDMARKS SOGN
Menighedsrådet
STRANDMARKSVEJ 38, DK - 2650 HVIDOVRE
Hvidovre d. 11/4 2019

Referat af Menighedsrådsmøde
torsdag d. 16. maj 2019
Tilstede: Bente Christoffersen, Anne Gjelstrup, Jørgen P. Philipsen, Jens Peter Petersen,
Dorte Lønborg Friis, Lars Riber Broberg, Lydia Thygesen, Midori Fischer, Johan Eriksson,
Else Jensen, Birthe Petersen, Lene Skovmark.

Fraværende med afbud: Bea Nielsen, Marianne Mulnæs, Jan Kjellerup Olesen, Birgit
Hagested, Niels Christian Poulsen, Rose Marie Tillisch, Anne Dorthe Sunke (medarb
repræsentant).
Pkt.: Emne:
1.
Godkendelse af dagsordenen

Referat
Godkendt

2.

Orientering fra formanden,
kontaktperson, kirkeværge og
kasserer

3.

Verserende sager

Den sygemeldte præst har meddelt, at
hun vender tilbage i uge 33.
Der er kommet meddelelse om, at vores
nye præst kan indsættes d. 30. juni, som
planlagt.
Kirkeværgen orienterer om, at
kirkepladsen laves i uge 27.
Papirerne vedr. underetagen er sendt til
provstiet og går kirkevejen.
Kirkeværgen efterlyser et firma, som kan
passe træerne på kirkepladsen.
Der er anmærkninger vedr.
Strandmarksvej nr. 25 omkring
vedligeholdelse af hæk.
Punktet udgår

4.

Godkendelse og indberetning af
budget 2020

Budget 2020 er godkendt, indberettet 13.
juni 2019 kl. 19:25

5.

Altersølv

6.

Forberedende snak vedr. ny
formand

Tilbuddet fra Fredberg af 14. maj
godkendes dog med det forbehold, at det
er håndvenligt.
Der opfordres til at alle medlemmer af
rådet går i tænkeboks og en beslutning
tages op ved et senere møde.

7.

Reception for vores nye præst og
ordinering i Helsingør Domkirke
samt indsættelse i
Strandmarkskirken d. 30. juni

8.

Gensidig orientering, den gode
historie og evt.

9.

Oplæsning af beslutningsprotokol

For referatet,
Annemarie Teuber, kordegn

Til d. 30. juni bestiller MR lagkage.
Annonce til Hvidovre Avis og indbydelse til
de øvrige Hvidovre kirker skal sendes ud.
Dette udarbejdes af KK-medarbejderen.
Næstformanden kontakter formanden.
Menighedskredsens sommerudflugt var
en stor succes med besøg på Egholm og
Selsø Slotte. Næste tur går til Den
Hirschsprungske Samling.
Menighedsplejen er medarrangør på
sommerturen d. 29.juni og tilrettelægger
ligeledes til Candlelight Dinner, som er et
tilbud til familier med demente.
Tre skoleklasser har været på besøg og
det har været meget positivt.
Der var ros fra et af medlemmerne til MR
for den gode måde møderne foregår.
Også ros til præsten Pinsedag for den
gode gudstjeneste.

