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Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.

Gudstjenestens forløb flyttes til punkt 6.

Punkt 3.
Siden sidst, indgået post og orientering.
Korene starter.
Der er stor tilmelding til alle korene. Tak og ros til CDH.
Varmepumpe.

Provstiet har godkendt beløb til køb af varmepumpe og den er
installeret.

Besøg fra Hamborg.

HTN og Nørgaard tog sig godt af de unge kristne som kom på
cykel fra Hamborg. De overnattede i kirkehuset den 23-24. juli og
den 29.-30. juli. De satte stor pris på den varme velkomst.

Koncert den 7. august i kirken.

Efter afholdt masterclass på Oremandsgård gav deltagerne en
forrygende koncert i kirken den 7. august.

Tak fra Hans Thormod Nielsen.

HTN takkede for gaven til hans 80års fødselsdag.

Tak fra borger.

Annie Weng har takket for det gode arrangement med Carsten
Vagn-Hansen og vores flotte kirkegård.

Punkt 4.
Aktivitetsudvalget

HTN oplyste at efterårets program er på plads med flere spændende
arrangementer. Alle arrangementer fremgår af kirkefolderen.

Udlejning af kirkehuset.

Der er kommet svar fra Vordingborg kommunen: lejemålet af
kirkehuset fortsætter hele 2017 og det er til sædvanlige betingelser.

Studieturen.

HTN oplyser at der er 33 deltagere tilmeldt studieturen. Af hensyn
til graverne opfordrer KL til at studieturen fremadrettet ikke
placeres i samme weekend som høstgudstjeneste.
Det blev i denne forbindelse besluttet af Volmer hjælper Dennis
Pietens med pyntning af kirken til høstgudstjenesten. Er Volmer
forhindret vil HP og EA hjælpe DP.
Der er bryllup i kirken dagen før høstgudstjenesten. HJØ vil
henvise brudeparret til graver, for at få afklaret om de vil være
indforstået med, at pyntning af kirken til høstgudstjenesten sker
allerede om fredagen.

Punkt 5.
Regnskab.
2. Kvartalsrapport.
Revisionsprotokollen.

KS fremlagde 2. kvartalsregnskab for 2016. MR godkendte
regnskabet og det blev underskrevet af formand og kasserer.
Revisionsprotokollen af 08.06.16 vedrørende årsregnskabet 2015
fra Beierholm indeholder følgende bemærkning: ”Revisionen har
ikke givet anledning til kritiske bemærkninger”.
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Forvaltningsrevisionen har givet anledning til en bemærkning om
at anlægsrammen er anvendt til andre formål end budgetteret. Der
er anskaffet en traktor der er væsentlig dyrere den forventet.
Revisionen mener at provstiet skulle have godkendt denne ændring.
MR tog bemærkningen til efterretning.

Punkt 6.
Præsten har ordet.

Det blev besluttet at MR ikke kan tilbyde konfirmander
undervisning i et sogn og konfirmation i et andet sogn.
Årets konfirmandhold er meget stort. Det blev besluttet at holdet
bliver delt i to og at HJØ finder vikar, således at det er muligt at
undervise begge hold om morgenen.
HJØ har udarbejdet forslag til folder over gudstjenestens forløb og
liturgi. Højmessens tre læsninger fastholdes, dog således at HJØ
kan disponerer og ”kun” vælge to læsninger, alt efter, hvad der
passer bedst til den enkelte højmesse. HJØ i værksætter trykning af
150 stk.

Punkt 7.
Graveren har ordet.

På opfordring af JSP blev det besluttet at JSP, JD og ABJ
udarbejder et regelsæt for pyntning af kirken og pris for, hvad et
evt. ”mer-forbrug”, i forhold til de priser takstkataloget allerede
indeholder, skal koste.
JPS meddelte at flere medarbejdere efterlyser et medarbejdermøde.
ABJ indkalder.
JPS bestiller Nysø til leverring af gran.
Dennis Pietens (DP) afslutter arbejdsprøvningen medio september.
MR besluttede at fortsætte samarbejdet og indkøber arbejds- og
mørktøj.

Punkt 8.
Menighedsrådsvalg.

Der bliver afholdt orienteringsmøde den 13. september kl. 19.30 i
Kirkehuset. Det forventes at deltagerne i orienteringsmødet
beslutter at fortsætte med et opstillingsmøde. I mellem de to møder
vil CDH med Præstøkoret suppleret med Thorleif Steintsø og Amy
Vestbø give en lille koncert. Aftenen afsluttes med ost og rødvin.
Der sættes annoncer og læserbrev i de lokale aviser: Ugebladet,
Sydsjællands Tidende og Sjællandske. HJØ bekendtgør at der
afholdes orienteringsmøde om menighedsrådsvalg under
gudstjenesten den 4. og 11. september.
Valgbestyrelsen har valgt Hans Thormod Nielsen og Karen
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Margrethe Olsen til at modtage kandidatlister.
KL har indberettet antallet af menighedsråds medlemmer til Stiftet.

Punkt 9.
Evt.

Vi får besøg af tidligere organist i Præstø, Niels Bitch, den 8.
september. Han medbringer 20 gæster i kirken. KL vil være til
stede og byde velkommen.
Næste møde afholdes den 12. oktober kl. 15. i kirkehuset.

Næste møde.

Præstø, den 30. august 2016
underskrifter

