Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 3. jan.2019
Afbud: Dorete
1

2

3

Godkendelse af dagsorden
Orientering
Meddelelse/orientering
1. Formanden
2. Præsten
3. Udvalg
4. Øvrige medlemmer

Til drøftelse
.
Godkendelse og underskrift af sidste referat.

4

Aktuel økonomi
5

Planlægning af Menighedsmøde
Fællesmøde med Bringstrup Sigersted

Tilføjelse under punkt 5: fællesmøde med
Bringstrup Sigersted menighedsråd.
Herefter godkendt
Else: har en hilsen og tak med fra personalet for
julegaver.
-Affaldsproblem løst ved at stativer erstattes med
stor affaldscontainer, der tømmes hver 14. dag.
Dermed sorteres affaldet ikke.
-Sogneindsamling 10. marts.
Lisbeth: deltager i konfirmandtræf 5. feb. i
Roskilde
-Konfirmandekskursion 2. april til København
-Fastelavnsgudstjeneste kl 14. Herefter
tøndeslagning i samarbejde med Lokalråd.
Aktivitet: Ældreudflugt til Odsherred.
Planlægningsmøde d. 10. jan.
Godkendt og underskrevet
Meddelelse fra Dorete at økonomien pt. er ok.
Menighedsmøde: Drøftelse af mødeform og
indhold.
Menighedsmødet bliver 20. marts kl. 19.30, hvor
der serveres kaffe og kage.
Dagsorden: orientering om menighedsrådets
arbejde og økonomi.
Hvilke opgaver varetager menighedsrådet.
Orientering om ” ny præst”
Fællesmøde: Drøftelse af stillingsannonce i
forbindelse med ny præst.
Else kontakter Gitte Stolberg og foreslår flg.
mødedatoer 23. jan og 19. feb.
Der kan evt. nedsættes arbejdsgruppe, som
kommer med et forslag til næste fastlagte møde
d. 20 marts

6

Skærtorsdagsgudstjenesten

7

Julehjælp

8

Langtidsplanlægning

9

Præstegårdens gårdsplads

1
0

Næste møde

1
1

Evt.

Afholdes i Gyrstinge 18. april.
Gullaschsuppe kl. 18 og herefter Gudstjeneste kl.
19.30
Borgere i Gyrstinge har ansøgt om julehjælp i
Ringsted, som har sendt ansøgningerne videre til
Lisbeth. Vi har ikke pt. mulighed for at hjælpe
dem.
Besluttet at kontakte Kirkens Korshær i Ringsted
for ad den vej at kunne få en ordning med
julehjælp til trængte familier i Gyrstinge og
Ørslevvester.
Bodil kontakter tidligere leder Vibeke Lind for råd
og vejledning.
Punktet på dagsorden igen til næste møde.
Else og Leif deltager.
Ønsker: fortsat renovering af præstegårdshaven.
Beskæring, fældning af træer, bålplads,
stirenovering mv. – 150.000 kr.
V/provstesyn forslag om bedre
arbejdspladsforhold på kirkeloftet.
Leif kontakter Bjarne Bech for et overslag over
udgiften.
Bilag fra Midtsjællands planteskole og Leif Juhl.
Beplantning og planter 31.644 kr.
Kirsten bestiller.
Tilbud parkeringsplads 44.425 kr.
Vi indhenter et tilbud mere. Else kontakter Niels
Sørensen.
Landtidsplanlægning 30. jan. Leif og Else deltager.
Næste møde onsdag d. 13. feb.
Kirsten F. bager kage
Jess orienterede fra et møde med Ringsted
kommune og skole an. trafikforhold.
- Der opstilles busskure i Gyrstinge og
Ørslevvester
- Busstop v/købmand fjernes
- Udvidelse af parkeringsplads v/skolen
- Der laves en plan for udvidelse af
buslommen. Jess videresender planen til
menighedsrådet
- Begynder optegninger af cykelsti på

Gyrstingevej og senere på Bakkegårdsvej
Præstegårdsskilt væltet i blæsevejret. Opsættes
igen med nye stolper.
Skolen/Lokalråd arbejder på ny stor opslagstavle
Menighedsrådet er interesseret i at være med.

Kirsten Forsingdal

