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REFERAT
MØDE I MENIGHEDSRÅDET
tirsdag den 11. november 2014
Deltagere:
Kjeld Lorenzen
Hans Thormod Nielsen
Hans Poul Kristensen
Axel Bo Jensen
Annette Blædel
Jørgen Damø
Hans Jørgen Østergaard
Palle Hedegaard Larsen
Else Andersen
Preben Jørgensen, der møder for Karen Margrethe Olsen.
Karin Skovgård:
Afbud fra: Karen Margrethe Olsen

1.Underskrift af referat fra seneste møde samt godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2.Opfølgning på tidligere beslutninger.
a) Ordensregler for kirkegården.
Der opsættes 2 skilte med ordensreglerne.
b) Pyntning af kirken ved bryllup. Vedtægt?
Palle Hedegaard Larsen arbejder på en vedtægt.
3.Indgået post og orientering.
a) Orientering til Stiftsbladet om vores alterdug.
Der er skrevet til redaktøren af Stiftsbladet for en mulig omtale.
Stor ros til Fjordfinkerne. Indvielse 1. søndag i Advent.
b) Skal vi have flaget op hele dagen på helligdage – frivillig gruppe?
Der flages hele dagen på alle helligdage. Frivillig gruppe bestående af Jørgen Damø, Hans Poul
Kristensen, Hans Thormod Nielsen, Anders Nørregård og Kjeld Lorenzen. Annette Blædel er
reserve. Der aftales en turnus.
c) Har Præstø Sogn fået flere ”sjæle” med Multicentrets beliggenhed?
Axel Bo Jensen undersøger om Multicentret ligger i Præstø eller Skibinge Sogn.
d) 1 års syn på kirken den 13. november.
Orientering foretaget.

e) Hans Jørgen Østergaard bevilget studieorlov 1/1 – 31/3.
Orientering foretaget. Anette Ejsing er udpeget som vikar i perioden. Godkendt.
f) Fællesmøde i januar.
Aftalt med Peter Sørensen at der afholdes fællesmøde. Dato aftales. Præstegårdsmøde afholdes
inden Hans Jørgen Østergaards orlov.
4. Regnskabssiden . Karin Skovgaard.
a) Opfølgning 3. kvartal.
Der har været afholdt varslet kasseeftersyn – uden bemærkninger.
Kvartalsrapporten udviser et overskud på 95.000 kr., heri er 62.000 kr. fra provstiet ikke medregnet.
Enkelte poster blev drøftet. Kjeld Lorenzen udsender kvartalsregnskabet til Menighedsrådets medlemmer, så det kan drøftes generelt på næste møde.
Budget 2015 blev drøftet. Godkendt ligningsbeløb 1.780.713 kr. Anlæg 572.394 kr.
5. Aktivitetsudvalget.
a) Flot omtale af næste søndagscafé.
Hans Thormod Nielsen orienterede.
6. Præsten har ordet.
Hans Jørgen Østergaard orienterede om det studie, han har valgt at gennemgå i perioden 1/1-31/3
med emnet ”nye salmer”. Det ultimative er et tillæg til de nuværende salmebøger på 20-25 salmer.
Der udtryktes glæde over at Hans Jørgen fået studiet.
Vikaren, Anette Ejsing, færdiggør kirkefolderen og lægger op til den kommende periode (marts –
maj)
7. Kirkehusets udlejning.
Mange vil leje sig ind i kirkehuset. Bridgeklubben har aftale frem til 15. august 2015 og yderligere
option på 1½ års leje mandag, tirsdag og torsdag.
Derudover selvfølgelig til kirkelige handlinger.
Familienetværket og bridgeklubben må udvise fleksibilitet når de begge er i huset om mandagen.
Udgangspunktet for udlejning til bridgeklubben er det samme som hidtil.
Der er vilje til at leje ud til OK-klubben, der ellers ikke vil have nogen steder at være.
Kommunen betaler rengøring efter bridgeklubben, OK-klubben og pensionisterne.
Familienetværket - kan være i kirkehuset 2. og 4. onsdag i måneden og tilpasse sig når andre dage
bruges, - når huset ikke bruges til kirkelige handlinger.
Der åbnes en dør på klem for at nogle klubber kan benytte lokalet i Fjernvarmecentralen i
Jomfrustræde.
8. Næste møde.
Tirsdag den 20 januar 2015 kl. 15,30

9. Eventuelt.
Menighedsrådet har fået CVR nr. i f.b.m. omlægning af lån i Præstegården, der nu er ejet af Præstø-

Skibinge Præsteembede.
Axel Bo Jensen søgte og fik tilladelse til indkøb af en printer.
Annette Blædel indkøber julestjerner til vinduerne mod Adelgade.

VALG
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Konstituering:
- Valg af formand §8 stk. 1

Kjeld Lorenzen valgt

- Valg af næstformand §8 stk. 2

Axel Bo Jensen valgt

-Valg af kirkeværge §10 stk. 1

Jørgen Damø valgt

-Valg af kasserer §10 stk. 2

Hans Poul Kristensen valgt

-Valg af sekretær §10 stk. 4

Karen Margrete Olsen valgt

-Valg af kontaktperson §10 stk. 5

Axel Bo Jensen valgt

-Valg af underskriftsberettiget §10 stk. 9 Kjeld Lorenzen & Hans Poul Kristensen valgt
3. Eventuelt
Præstø den 12. november 2014
Således opfattet af
Preben Jørgensen

