Menighedsrådsmøde.
Afbud fra: HJØ, JD og PHL
KS deltog i punkt 7.

Dato: 11. august 2015

Blad nr. 63

Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Underskrift af referat fra sidste møder
samt godkendelse af dagsorden.

Referat fra møde den 27. maj 2015 blev underskrevet.
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.

Der var ingen tidligere beslutninger at følge op på.

Formandens initialer:
K.L.

Punkt 3.
Uafsluttede punkter fra møde den 12.05
a.medhjælpertimer
AB udtrykte bekymring for at arbejdsbyrden på kirkegården og i
kirkehuset er for stort i forhold til det antal timer der er til rådighed
for graverne.
ABJ oplyste at, automatisk ringning, automatisk lås af kirken og
automatisk tænd og sluk af lys har medført en betydelig
arbejdsbesparelse inden for de seneste år, men at spørgsmålet
naturligvis vil blive taget op i forbindelse med ansættelsen af den
nye graver.
AB oplyste at Nina Kristensen har tilbudt at hjælpe med vask af
viskestykker og håndklæder. MR er meget glad for dette tilbud, og
det vil blive overvejet.
b. Provstesyn

Rapport fra provstesyn den 16. april 2015 er nu tilsendt alle
instanser. Rapporten bemærker at der skal opsættes skiltning til
handicap toilet i kirkehuset, og at adgangen til dette skal gøres
mere handicapvenligt. MR besluttede at forbedre disse forhold.
Rapporten indeholder enkelte bemærkninger om kirkens tag. MR
besluttede at der årligt afsættes midler til løbende reparationer af
taget.

Punkt 4.
Siden sidst, indgået post og orientering. MR har modtaget 9 ansøgninger til graverstillingen. Fristen for
Ny graver.
ansøgninger udløber den 15. august. Samtaler afholdes i uge 34.
Kirkegården.

KL har modtaget en henvendelse om manglende orden på et af
gravstederne.

Begravelse.

MR har modtaget en forespørgsel om muligheden for at holde
begravelse en søndag. MR besluttede at imødekomme
henvendelsen.

Punkt 5
Ungdomskoret

21 fra Ungdomskoret deltog i en tur til Slagelse den 9. juni.

Koncert

Musikforeningen Cæcilia og Musikakademiet gennemførte en
meget vellykket koncert i kirkhuset den 29. juni.

Ungdomskoret til London

17 fra Ungdomskoret, CDH og Lene rejser på studietur til London
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den 9.-11. oktober 2015. Rejsen støttes af 5000 kr. fra hvert MR.
Punkt 6.
a.Aktivitetsudvalget

b.udlejning af kirkehuset.
Punkt 7.
Regnskab.
2. Kvartalsrapport.
Punkt 8.
Præsten har ordet.

Punkt 9.
Lukket punkt.
Punkt 10.
Evt.
Lån i stiftet

Takkekort.

Formandsmødet.
Budgetrådsmøde

HTN oplyste at efterårets aktiviteter er på plads og at det endelige
programme for MR’s studietur den 5. september er udsendt. Husk
tilmelding til HNT.
HTN har kontaktet Jesper Kjærulf fra Vordingborg kommune
angående leje af kirkehuset i 2016. HTN afventer svar.
KS fremlagde 2. kvartalsregnskab. MR godkendte regnskabet og
det blev underskrevet af formand og kasserer.

HJØ deltog ikke i mødet pga. ferie, men havde bedt KL om at
forespørge MR om trykning af salmebogstillæg. MR besluttede at
trykke 100 stk. á 15 kr. til hver kirke.
Fællesmødet.

Lån i stiftet er nu på plads. Lånets størrelse er på 1.9 mio. kr. og vil,
på grund af store afdrag, være tilbagebetalt senest 30. juni 2020.
Takke kort fra Torben Roland (bryllup), HPK og provsten
(fødselsdage) blev fremvist.
KL orienterede fra formandsmødet den 3. juni 2015. Orienteringen
blev taget til efterretning.
KL er forhindret i at deltage i budgetrådsmødet den 25. august.
AXJ og HPK deltager.
Næste møde er fastsat til den 13. oktober kl. 15.30.

Næste møde.

Præstø, den 13. oktober 2015.

underskrifter

