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Punkt 1.
Underskrift af referat fra sidste møde.
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Referat fra møde den 10. marts 2015 blev underskrevet den 28.
marts 2015.

Punkt 2.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 3.
Opfølgning på tidligere beslutninger.

Der var ingen tidligere beslutninger at følge op på.

Punkt 4.
Siden sidst og orientering.
Alterdug

En plet på den smukke alterdug er nu fjernet.

Provstesynet.

Der blev afholdt syn af kirken og kirkegården den 16. april og af
præstegården den 29. april. MR har endnu ikke modtaget referat fra
provsten.

Kursus.

KL og HPK deltager i regnskabskursus for formænd og kasserer.

Pinsegudstjeneste.

2. pinsedag, den 25. maj, afholdes fælles provstigudstjeneste i
Vordingborg på ruinterrænet. HTN køber øl og vand og EA bager
en lækker kage.

Taget på kirken.

Vi har fået udarbejdet en rapport fra arkitektfirmaet. Rapporten er
udleveret ved provstesynet. Umiddelbart er der ikke behov (penge)
til at omlægge taget.(12-13 mill. kr.). Vi må derfor afsætte ekstra
midler hvert år til eftergåelse af taget.
Flere, herunder KMO, udtrykte utilfredshed med ABJs manglende
information, om arkitektfirmaets Brøggers rapport om tagets
tilstand og omkostningerne ved en istandsættelse.

Kantsten.

Vordingborg kommune har etableret nye kantsten ved kirken. En
enkelt borger har påtalt, at det kan være svært for handicappede at
kommen op over kantstenen. MR kigger på problemet.

Hjertestarter og kursus i førstehjælp.

Røde Kors har tilbudt at opsætte en hjertestarter i kirken. ABJ har
imidlertid søgt Trygfonden om tilskud til en hjertestarter. I tilfælde
at et negativt svar, vil Røde Kors træde til.
Røde Kors har tilbudt at MR medlemmer, præst og medarbejdere,
kan deltage i deres kursus i førstehjælp. MR besluttede at betale for
dem, der måtte ønske at deltage.

Punkt 5.
Indgået post.

MR har modtaget en ansøgning fra sognepræst Morten Skovsted,
om tilskud til hans arbejde med at lave en database, der skal gøre
det let for præster og organister at finde nye og gamle salmer. MR
besluttede at bevilge 1000 kr.
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Illa Vestrup Steffensen opfordrer MR medlemmer til at blive
mentor i netværket: Lær for livet.
Punkt 6.
Aktivitetsudvalget.
Koncerten den 22. april.

Punkt 7.
Præsten har ordet.

På næste møde i aktivitetsudvalget lægges det endelige program for
efterårets aktiviteter.
Grundet reparation af varmeanlægget i Skibinge kirke blev
koncerten den 22. april flyttet til Præstø kirke. Præstø har afholdt
alle udgifter i forbindelse med koncerten. Præstø MR mener ikke,
at det er rimeligt og besluttede derfor, at KL vil tage en snak med
Skibinge, således at vi kan deles om udgifterne.
HJØ orienterede om følgende:
At provsten har taget initiativ til ændringer af sognegrænser. Alene
små justeringer.
Om valgret og valgbarhed til menighedsrådet.
Forandring i bistandsforpligtelsen til Præstø sogn.
Om undervisning af minikonfirmander. KL undersøger, hvordan
andre kirker griber dette an.
Om ordningen med kirkeværter. Her vil HJØ igen opfordre til at
melde sig.
Om kirkekaffe ved højtiderne.
Om et efterårsmøde i forbindelse med en gudstjeneste.
Om HJØs arbejde med nye salmer under hans orlov. Særtryk vil
koste ca. 15 kr. pr. stk. f.eks. 100 stk. til begge kirker.
HJØ orientering blev taget til efterretning.

Punkt 8.
Regnskab.
Kvartalsrapport.
Budget 2016.

KS fremlagde 1. kvartalsregnskab. Regnskabet blev godkendt.
Kvartalsregnskabet blev underskrevet af formand og kasserer.
KS fremlagde en foreløbig driftsramme for budget 2016. Udkast
blev gennemgået og justeret på få punkter. KS udsender tilpasset
budget. MR gennemgår det på det fortsættende møde med de
ændringer vi har, der skrives ind i referatet.
MR møde afholdes sidst i maj/begyndelsen af juni med henblik på
underskrift af MR-referat, hvori budgettet godkendes.
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Punkt 9.
Medhjælpertimer

Udsat til næste møde.

Punkt 10
Menighedsmøde

Udsat til næst møde.
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Udsat til næste møde.

Punkt 11.
Evt.

Næste møde afholdes sidst i maj/begyndelsen af juni.
Punkt 12
Næste møde

KL har udsendt forslag til mødedato, hvor der kan komme flest.
Umiddelbart kan det se ud til at blive onsdag den 27. maj kl. 10 i
Kirkehuset.
Møde i august er aftalt til den 11.

Præstø, den

underskrifter

2015.

