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Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.

Der var ingen beslutninger at følge op på.

Punkt 3.
Siden sidst, indgået post og orientering.
a.Korene starter.
Alle korene er nu godt i gang, og der har været stor tilmelding. Fire
fine hold mødes hver tirsdag og onsdag i kirkehuset i Præstø. Tak
og ros til CDH.
Ansøgning fra CHD.

Det blev besluttet at bevillige CDH 4000 kr. til en
undervisningsdag med korleder Christa Brix Hauser fra Roskilde
og til at Amy kan tilbyde soloundervisning. MR forventer at MR i
Skibinge bevilliger samme beløb.

b. Luther arrangementer i 2017.

I forbindelse med reformations-jubilæet i 2017 har provstiet nedsat
et aktivitetsudvalg. HJØ, CDH og KL deltager fra Præstø. HJØ
uddelte en liste med 9 spændende arrangementer, der finder sted i
Præstø og Skibinge kirker i løber af 2017.

c. Den Digitale Arbejdsplads.

Landsforeningen af Menighedsråd arbejder på et nyt digitalt
arkivsystem, der vil gøre det muligt at arkivere bl.a. referat fra MRmøderne.

d. Ny personalevejledning.

ABJ har, som kontaktperson, modtaget den nye personale
vejledning.

e. Stiftsrådet.

KL har deltaget i mødet i stiftsrådet.

f. Medarbejdermøde.

ABJ har afholdt årligt medarbejdermøde. Følgende punkter blev
behandlet:
Ønsker fra John: se punkt 8.
Regelsæt for pyntning af kirken er påkrævet + priser for et evt.
”mer-forbrug”, i forhold til de priser takstkataloget allerede
indeholder. Ansvarlig: ABJ i samarbejde med JSP.
Høstgudstjenesten skal fremadrettet afholdes den 3. eller 4. søndag
i september, således at den ikke kolliderer med den årlige studietur
for medarbejdere og MR-medlemmer.
Der udarbejdes retningslinjer for brug af kirkehuset. Herunder
lejernes ret til brug af huset før og efter arrangementer og regler for
parkering. Ansvarlig HTN og ABJ.
Nøgler: det er ”kun” MR-medlemmer og personale der har A og B
nøgler.
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g. mobil-pay i kirken.

Det blev besluttet ikke at etablere mobil-pay i kirken. Det er for
dyrt og besværligt.

h.Vejkirke

Det blev besluttet at vejkirkestatus ikke er relevant for Præstø
kirke, da mange kommer i kirken i forvejen.

Punkt 4.
Tilgængelig til kirken
Punkt 5.
Aktivitetsudvalget

Punkt 6.
Regnskab.
Budget 2017

3. Kvartalsrapport.
Punkt 7.
Præsten har ordet.

Oplysninger om kirkens tilgængelighed for gangbesværede lægges
på vores hjemmeside. KL kontakter Allan desangående.
HTN oplyste at planlægningen af de resterende aktiviteter i 2016 er
på plads og at alle arrangementer fremgår af kirkefolderen.
HJØ og CDH har lagt et flot program for reformations-jubilæet i
2017. Yderligere aktiviteter kan evt. indpasses i januar og/eller i
februar.

Præstø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22073516, Budget 2017,
endelig budget afleveret den. 12-10-2016 10:02 blev godkendt af
MR.
KS fremlagde 3. kvartalsregnskab for 2016. MR godkendte
regnskabet og det blev underskrevet af formand og kasserer.

HJØ har afholdt møde med Lars Foged og Torben Møllenbach,
hvor forsalg til fællesaktiviteter og samarbejde i øvrigt blev
behandlet.
HJØ gjorde opmærksom på, at lydanlægget i venstre side af kirken
ikke fungerer optimalt når præsten taler fra prædikestolen. KL
kontakter North State des angående.
HJØ har udarbejdet folder over gudstjenestens forløb og liturgi.
Denne er nu klar til uddeling i kirken.

Det blev besluttet at KL kontakter museet med henblik på at få
vejledning om oprydning og sortering af bevaringsværdige
gravsten.
Punkt 8.
Graveren har ordet.

Det blev besluttet at ABJ undersøger mulighederne for at få
etableret adgang fra skolen til affaldsplads på kirkegården.
JSP arbejder på en løsning for skift af pærer i rundbuen i kirken.

Menighedsrådsmøde. JD og JSP og
KS deltog (punkt 6).

Dato: 12. oktober 2016

Blad nr. 76
Formandens initialer:
K.L.

Dagsorden

Beslutning

Punkt 9.
Menighedsrådsvalg.

Menighedsrådsvalget er afgjort ved fredsvalg. Vi glæder os til
samarbejdet med de to nye medlemmer: Ulrich D. Christiansen og
Niels Hagenau.
Det konstituerende møde afholdes den 1. november kl 19 i
kirkehuset.

Punkt 10.
Evt.

Præstø, den 12. oktober 2016
underskrifter

Ingen punkter under eventuelt.

