Menighedsrådsmøde. JD, JSP og KS
deltog.
Afbud fra HJØ og PJ.

Dato: 13. januar 2016

Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
a.Varmekonsulentens rapport.
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I forlængelse af varmekonsulentens rapport besluttede MR at
opsætte en varmepumpe ved graverkontoret, så snart økonomien
tillader det. De gamle elradiatorer fungerer ikke godt længere.

b. Folder

HJØ er ansvarlig for at udarbejde en folder, der beskriver
højmessens gang. MR ser frem til resultatet.

c. Provstesyn

Som opfølgning på provstesynet den 16. april 2015 har JSP
foreslået, at fliserne ved indgangen til kirkehuset rettes af, således
at handicappede og kørestolsbrugere nemt kan anvende toilettet i
kirkebygningen. JSP går i gang så snart det ikke fryser længere.

d. Kirkegårdsprotokol

JSP påpegede at ikke alle kirkegårdsprotokoller er ajourført. JD er
ansvarlig og vil i samarbejde med JSP ajourføre protokollerne.

Punkt 3.
Indgået post.
a. Diverse jule- og nytårshilsner.
b. Julehjælp

KL gennemgik jule- og nytårshilsnerne.
MR har modtaget én ansøgning om julehjælp. Vi har opfordret til at
søge i gennem Røde Kors og byens julehjælp, da MR ikke kan
imødekomme ansøgningen.
KL orienterede om donation fra Herluf Trolle Logen i Næstved.
Traditionen tro doneres beløbet til værestedet Toronto: Center for
Socialpsykiatri i Præstø. KL har sendt takkebrev til Logen.

c. Menighedsrådsvalg i efteråret 2016.

Sammenslutningen af menighedsråd opfordrer til, at vi allerede nu
begynder at tænke på kandidater til de nye MR. Informationer om
MR-valget lægges løbende ud på ”skrivebordet”.
Der vil blive i værksat en fælleskampagne forud for valget i hele
landet.
MR laver en skriftlig henvendelse til Skibinge MR med forslag om
en sammenlægning af de to MR og de to sogne.

Punkt 4.
Valgret i flersognspastorater

Anders Nørgaard har henvendt sig angående de restriktive
muligheder der er for at et medlem af folkekirken, der er bosat i et
pastorat med flere sogne, kan vælge i hvilken menighedsrådskreds
medlemmet vil udøve sin valgret til menighedsrådet. MR bakker op
omkring Anders Nørgaards skrivelse og opfordrer samtidig Anders
Nørgaard til at henvende sig til Landsforeningen for Menighedsråd
og ministeren med sagen. KL har sendt en indsigelse til ministeriet.
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Punkt 5.
Regnskab
a.Opfølgning på 4. kvartal 2015.
b. Budget 2017.
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MR tog KS fremlæggelse af den foreløbige kvartalsrapport til
efterretning.
KL opfordrede alle MR medlemmer og ansatte til at overveje
ønsker til budget 2017.
KS gjorde opmærksom på reglerne omkring momsafregning på
arbejdsopgaverne på kirkegården. Det er vigtigt, at der ikke
afleveres for meget moms til toldvæsnet.

Punkt 6.
Udlejning af kirkehuset.

HTN oplyste at alle lejere i kirkehuset gerne vil fortsætte
lejeaftalerne og gerne over en længere aftaleperiode. De nuværende
4 lejere er: Bridgeklubben, Torsdagsbridge, Pensionisterne og Ok
Klubben.
De mange brugere af kirkehuset medfører øgede krav til
vedligeholdelse og rengøring. HTN, KL og ABJ vil i samarbejde
med KS beregne niveauet for huslejen af kirkehuset og nye aftaler
vil blive forhandlet på plads.

Punkt 7.
Aktivitetsudvalget.

En gruppe på 30 fra Hamborg låner kirkehuset til overnatning den
29. og den 30. juli 2016.
Alle planlagte vinter arrangementer er listet i kirkefolderen. Næste
møde i aktivitetsudvalget finder sted den 26. januar 2016.

Punkt 8.
Præsten har ordet.

Udgik da HJØ er syg.

a.Pinsedag

KL oplyste at der afholdes fælles provstipinsegudstjeneste den 16.
maj 2016 på Færgegårdsvej i Vordingborg.

Punkt 9.
Fastsættelse af møder.

Følgende MR-møde er fastsat:
Tirsdag den 15. marts kl. 15.00.
Onsdag den 18. maj kl. 15.00.
Tirsdag den 30. august kl. 15.00.
Tirsdag den 12. oktober kl. 10.30
MR’s mødeplan vil blive hængt op på opslagstavlen, annonceres på
hjemmesiden og i kirkefolderen.

Punkt 10.
Eventuelt.

Fra alle sider, herunder MR, udtrykkes der stor glæde over alle de
traditionsrige og vellykkede aktiviteter som Charlotte D. arrangerer
op til jul.
Der er temadag for gravere. ”Fra tanke til virkelighed” den 2.
februar i Roskilde. JSP og ABJ deltager.
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KL, JSP og ABJ kontakter nabo, der har klaget over støj fra
traktoren på kirkegården.
JSP etablere affaldsplads ved muren ind til Frederiksminde.
JSP indkøber garderobeskabe til graverne i kælderen under kirken.
Belægningen foran kapellet udbedres. JSP er ansvarlig.
ABJ kontakter kommunen angående saltning af vejen bag skolen
ned til kirkegården.
Inventarliste opdateres. Ansvarlig JD

Præstø, den 15. marts 2016.

underskrifter

