Frederiksborg Slotskirke
Formanden

Dagsorden for møde i menighedsrådet tirsdag d 20 marts kl 19.30
Afbud modtaget: fra Steen, Terkel, Lone og Niels
Fraværende : Arne
Tilstede :Preben, Birgitte Grøn, Henrik, Brian, Ida, Karen, Bodil, Kirsten C ,Jørgen, Martin
Referat

Menighedens dag d søndag d 15. april efter højmessen
Hvem vil være med til at forberede menighedens dag. ??
Vi har aftalt med Charlotte Chammon fra Nr. Herlev at hun bidrager med et indlæg om menighedens
inddragelse i højmessen.
Input ønskes til formandens beretning.
Forberedelses gruppe er : Henrik, Martin og Kirsten
Input er givet til formandens beretning

Slotssognets medvirken i byfesten d 1-3 juni.
Sidste år deltog vi med succes med Kaffe og Korsang i Helsingørsgade. Det var en flot måde at få
kirkernes korsang ud i gaden, og det vakte stor begejstring.
Hvem melder sig til at bidrage med praktisk hjælp især på dagen lørdag d 2 juni fra tidlig morgen ??
Preben og Lisbeth, Jørgen, Lone, Allan og kirsten

Præsteboligerne har hidtil afregnet et fast beløb for forbrug af el til menighedsrådet. Da det
faktiske forbrug har vist sig at være mindre end svarende til det faste beløb indstilles det, at praksis
ændres således, at afregningen svarer til det forbrug målerne viser, med et nærmere aftalt fradrag for
kontor mm.
MR vedtager at ændre praksis til ovenstående og fradrage 15 % for de offentlige lokaler

Regnskabet for 2017 er nu færdig skrevet, det skal vedtages på MR .
Frederiksborg Slotssogn Menighedsråd, cvr. 59413228, Regnskab 2017, afleveret d. 16-03-2018 08:36
Regnskabet vedtages af MR

Budget 2019 kasseren har oplistet nogle emner der er relevante.
Bl.a.bedre lys ved orgelpulpitur og nye podier. Budget ønsker modtages på MR i april
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Orientering om konflikten for statsansatte, og det dertil hørende lockout varsel.

Formanden informerer om udviklingen af den verserende konflikt på arbejdsmarkedet/folkekirken.
Evt.
Ansøgning om midler til renovering af taget er imødekommet af provstiet.
Brian har deltaget i bestyrelses møde i FDF og viderebringer deres ønske om økonomisk
støtte.
Referat
Kirsten Carstensen
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