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Dagsorden

Beslutning

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

Referat fra møde den 01. oktober 2015 blev underskrevet.
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger
Provstesyn
Som opfølgning på provstesynet, den 16. april 2015, har ABJ
udarbejdet et skilt, der henviser gangbesværede til
handicaptoilet i kirkebygningen. ABJ indkøber plade der kan
lægges over dørtrin, således at det bliver muligt for brugere
af rollator og kørestol at passere.
Punkt 3.
Indgået post og orientering
a.Takkekort.

Nina Kristensen har fremsendt takkekort for gave til hendes
fødselsdag.

b. Vikariat.

Kathrine Brorsens vikariat er forlænget fra 1. oktober 2015 til
30. november 2015. (orlov 1/12 til 29/02 16).

c. Orlov

Under provst Mette Magnussons orlov fungerer Connie Beier
som provst.

Punkt 4.
Regnskab
3.kvartal.

3. kvartalsrapport viser et overskud på 206.417 kr. Det skal
her bemærkes, at udgifter til sommerens gravermedhjælp
endnu ikke fremgår af regnskabet.
Regnskabet blev underskrevet af KL og HPK.

Budget 2016

KS oplyste at budget 2106 nu indeholder den nye graverløn,
og at overskud på anlægsrammen er overført til afdrag på
lån.
Menighedsrådet vedtog: Præstø Sogns Menighedsråd, CVRnr. 22073516, Budget 2016, endelig budget afleveret d. 0211-2015 17:58.

Kasseeftersyn

MR tog bemærkninger i revisionsprotokol efter kasseeftersyn
den 25. september 2015 til efterretning.
MR underskrev revisionsprotokollen af 25. september 2015.

Punkt 5.
Aktivitetsudvalget.
a.Regnskab for studieturen

HTN oplyste at alle bilag er afleveret til Ole Sørensen. MR
afventer regnskabet for studieturen.
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b.Evaluering af foredragsaftener

Foredragsaftenerne har indholdsmæssigt være gode,
fremmødet desværre mindre tilfredsstillende.
Aktivitetsudvalget vil derfor forsøge med en bredere
pressedækning og med foredragsmøder i dagtimerne.

Punkt 6.
Udlejning af kirkehuset.

Punkt 7.
Præsten har ordet.

HTN har holdt møde med Vordingborg kommune angående
leje af kirkehuset. Konklusion på mødet blev, at der
fortsættes med de nugældende betingelser til og med første
halvår af 2016. I maj 2016 tages lejemålet op til
genforhandling.
HJØ foreslår at der lægges en beskyttende glasplade på
alterdugen. JPS bestiller.
Morgen gudstjenesterne, kl 9, har fungeret godt i
sommerhalvåret. HJØ planlægger derfor en
morgengudstjeneste den 17. januar for at afprøve om
tidspunkt og formen også egner sig til vinterhalvåret.
Der bliver traditionen tro serveret et glas efter gudstjenesten
1. nytårsdag.
HJØ planlægger en eftermiddags gudstjeneste med
efterfølgende kaffe den 3. januar.
Der afholdes søndagscafe den 31. januar, her vil historiker
Niels Jørgen Poulsen fortælle om hans oplevelser på
Caminoen.
Den 9. februar er der jazz/gospel koncert i kirken.
Lars Foged har anmodet om at afholde konfirmand
gudstjeneste i december i Præstø kirke.
MR foreslår at gudstjenesten flyttes til en periode, hvor der
ikke er så stor travlhed i kirken og at den bliver fælles for alle
konfirmander fra Præstø/Skibinge, Allerslev/Jungshoved og
Bårse/Beldringe. KL kontakter Lars Foged des angående.
HJØ udarbejder folder der beskriver højmessens gang.
HJØ foreslår at konfirmanderne fra Præstø/Skibinge,
Allerslev/Jungshoved og Bårse/Beldringe arrangere en
fælles udflugt til Roskilde domkirke. MR støtter en sådan
udflugt.

Punkt 8.
a.Kirkegården.

JSP vil gerne have opsat en container til affald, i stedet for
den nuværende ordning, hvor graverne kører affald på trailer
til affaldspladsen. ABJ og JSP undersøger mulighederne for
opsætning af container på kirkegården.
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JSP har indkøbt krukker til opsætning ved indgangen til
kirken.
JSP undersøger mulighederne for en holder til dekorationer i
vinduerne i kirken.

Punkt 9
Arbejdsbeskrivelser.

Alle MR-medlemmer har fået udleveret arbejdsbeskrivelser
for graver og gravermedhjælp.
MR besluttede at toilet på førstesal i kirkehuset for eftertiden
ordnes af rengøringshjælpen i kirkehuset.

Punkt 10.
Formandsmødet.

Punkt 11.
Menighedsrådsvalg 2016.

KL oplyste at der fra 1. januar kræves mindst to tilbud ved
anlægsarbejder på over 50.000 kr. I de tilfælde, hvor MR ikke
vælger den billigste løsning, skal det begrundes skriftligt.
Ligesom ved sidste menighedsrådsvalg opfordrer
Foreningen af Menighedsråd til at der afholdes
opstillingsmøder på samme tidspunkt over hele landet.
Datoen er fastsat til den 13. september 2016.
KL opfordrer til at vi alle går i tænkeboks med hensyn til nye
medlemmer af menighedsrådet.

Punkt 12.
Næste møde
Punkt 13.
Evt.

Næste mødes afholdes den 13. januar kl 15. Efter mødet vil
der være nytårshygge med personale og MR.
Koret er vendt hjem efter en meget vellykket tur til London.
KL uddelte folderen: Menighedsråd på Jeres måde.
Varmekonsulenten har besøgt kirken den 28. oktober og
efterfølgende afleveret udkast til rapport.
KL har købt tre fine gamle billeder af kirken.

Præstø, den 03. november 2015.

underskrifter

