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Dagsorden
Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
a. Folder

Beslutning
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt og referater fra den 13.
januar blev underskrevet.
Flyttet til punkt nr. 10.

b. Trin ved kirkehuset

Fliserne ved indgangen til kirkehuset er nu rettet af, således at
handicappede og kørestolsbrugere nemt kan anvende toilettet i
kirkebygningen.

c. Kirkegårdsprotokol

JD har i samarbejde med JSP og vores tidligere graver Volmer
gennemgået kirkegårdsprotokollerne. Alt er nu ajourført på nær en
enkelt opfølgning.

Punkt 3.
Indgået post.
a. Koncert med Præstøkoret

Tak til Annie Weng for ros til koncerten med Præstø koret.

b. Røde Kors

Lone Vang-Hansen, formand for Røde Kors i Præstø, har til
orientering fremsendt formandsberetningen med tak for det
konstruktive samarbejde. Lone Vang-Hansen har ligeledes talt med
JSP om muligheden for at de kan få mere skabsplads i kirkehuset.
Desværre kan MR, på nuværende tidspunkt, ikke finde plads til et
skab mere.

c. Svar fra Skibinge.

MR’s skriftlige henvendelse til Skibinge MR med forslag om en
sammenlægning af de to MR og de to sogne, er desværre blevet
afvist i mail af 29. januar 2016.

d. Palladiusprisen.

Der var i alt 14 indstillinger til Palladiusprisen. CDH modtog
desværre ikke, i denne omgang prisen. Modtageren blev organist
Jytte Lundbak, der blev hædret for at have gjort noget særligt for
kirkelivet i Roskilde Stift. Med Palladiusprisen følger en statuette
samt 10.000 kr. og 5.000 kr. til andenpladsen.

e. Nyhedsbrev nr. 1 fra provstiet.

Nyhedsbrev nr. 1 fra provstiet omtaler bl.a. mødet om energi
optimering i kirker. Til mødet den 31. marts deltager ABJ.
Derudover nye retningslinjer for arbejder m/byggesager,
anlægsarbejder, aktivitetspulje og ny arbejdsseddel for graver

f. Ny gravermedhjælp

Peer Thøgersen startede som ny gravermedhjælp den 1. marts.

Punkt 4.
Ansøgning fra CDH
Punkt 5.
Udlån af kapel

MR bevilligede CDH 5 timers sangundervisning. Skibinge og
Præstø deler omkostningerne med 1000 kr. til hver.
KL sender brev til Birte Fromberg og bekræfter at udlejning af
kapel, til ikke herboende sognebørn, er muligt. Pris se vedtægt.
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Punkt 6.
Valgret i flersognspastorater

Punkt 7.
MR-valg 2016.

Beslutning
Anders Nørgaard har fået svar fra kirkeministeren angående valgret
i flersognspastorater. Ifølge HJØ kan det konstateres, at der ikke er
sket ændringer i bekendtgørelsen om valgret i flersognspastorater.
KL opfordrer til, at vi allerede nu begynder at tænke på kandidater
til det nye MR. Informationer om MR-valget lægges løbende ud på
”skrivebordet”.
Det blev besluttet at holde et brainstormning møde, hvor vi alle
skal komme med ideer til kandidater og hvorledes vi finder nye.
Mødet afholdes den 11. april kl. 15-17.

Punkt 8.
Regnskab
Opfølgning på 4. kvartal 2015 og 2015
årsregnskab.

MR tog KS’s fremlæggelse af 4. kvartalsrapport til efterretning.
KS har tidligere gjort opmærksom på reglerne omkring
momsafregning på arbejdsopgaverne på kirkegården. Det er vigtigt,
at der ikke afleveres for meget moms til toldvæsnet.
Det er nu indarbejdet i 2015 regnskabet og:
MR godkender at for 2015 er den delvise fradragsmoms for så vidt
angår kirkegården beregnet til 44%.
og
MR godkender at for 2015 er den delvise fradragsmoms på
fællesudgifter beregnet til 23%.
Jf. bilag vedlagt regnskabet.
MR godkender: Præstø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22073516,
Regnskab 2015, afleveret den 15-03-2016 11:21.
MR tillader KS at rette stavefejl i ovennævnte regnskab.

b. Budget 2017.
Punkt 9.
Aktivitetsudvalget.

KL opfordrer alle MR medlemmer og ansatte til at overveje ønsker
til budget 2017.
HTN oplyste at næste møde, den 22. maj kl. 14 i kirkehuset i
Præstø, er et fællesmøde med Bårse/Beldringe. Her taler Carsten
Vang-Hansen. Til efteråret vil der igen være et fællesmøde mellem
de to menighedsråd.
Næste møde i aktivitetsudvalget finder sted den 26. april 2016,
hvor efterårets aktiviteter planlægges.
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Beslutning

Punkt 10.
Præsten har ordet.
Folderen

Den sidste folder er desværre blevet uddelt for sent i visse områder
af sognet. HJØ taler med uddelerne.

Liturgien

HJØ præsenterede os for den udarbejdede oversigt over liturgien i
Skibinge kirke.
Oversigten sendes til menighedsrådet og ved næste møde, tager vi
stilling til, hvordan vores skal være.
Højmesseforordningen i salmebogen siger 3 læsninger. Skal vi
følge den, eller nøjes med 2 læsninger?

Musikgudstjeneste

Som optakt til påsken afholdes der musikgudstjeneste onsdag den
16. marts kl 19.30.

Sensommer friluftsgudstjeneste

Det overvejes at afholde en friluftsgudstjeneste i parken ved
Frederiksminde i sensommeren.
Provsten har talt med HJØ om den dyre og tidskrævende
konfirmandkørsel. Provsten kommer med et udspil.

Graveren har ordet

Graveren vil fremtidig få et fast punkt på dagsordenen.
MR besluttede at graver indkøber ny trailer, da den vi har er
ulovlig. Pris ca. 5.500 kr.
MR besluttede samtidig, at indkøbe et svejseværk, da vores nye
gravermedhjælper herefter kan tage del i vedligeholdelse af
maskinerne (er uddannet). 4-5.000 kr.
Graver og ABJ kontrollerer brandslukker i tårnet.
Graver køber ny smarttelefon.
Graver indkøber arbejdstavle til graverkontoret.

Punkt 11.
Fastsættelse af møder.

Brainstorming om rekruttering af nye medlemmer til
menighedsrådet afholdes den 11. april kl 15-17
Det obligatoriske menighedsmøde blev aftalt til den 8/6 kl. 18,30.
Nærmere indhold aftales den 11/4.
Følgende MR-møde er fastsat:
Onsdag den 18. maj kl. 15.00.
Tirsdag den 30. august kl. 15.00.
Tirsdag den 12. oktober kl. 10.30
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MR’s mødeplan er ophængt på opslagstavlen, og annonceret på
hjemmesiden og i kirkefolderen.

Punkt 12.
Eventuelt.

KL, JSP og ABJ har holdt møde med nabo ang. støjproblemer fra
kirkegården. Godt forløb.
Lydanlægget er gennemgået og ingen fejl er konstateret. Dårlig lyd
kan skyldes, at mikrofonen ikke er placeret korrekt ved mundvigen.
KL udarbejder ny vagtplan for flaget ved kirken.
ABJ indkøber hjertestarter sponsoreret af Røde Kors.
MR-medlemmerne er blevet tilbudt at deltage i førstehjælpskursus
arrangeret af Røde Kors.

Præstø, den 18. maj 2016.

underskrifter

