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Menighedsrådsmøde.
Afbud : Karen Margrethe
HJØ (syg)

Kl. 18:00

Formandens initialer:

Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Underskrift af referat fra seneste
møde den 1/11 - 2016 samt
godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.
Underskrift af referat fra seneste møde : OK

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere
beslutninger.
a) Regelsæt for pyntning af
kirken. Ansv: ABJ/JSP
b) Brugen af kirkehuset. Ans.
HTN/ABJ
c) Gennemgang af
gravsteder/minder JSB/HPK
Punkt 3.
Indgået post.
a. Julehilsen
b. Logen i Næstved

K.L.

Gennemgang på kommende MR-møde
Gennemgang på kommende MR-møde
Gennemgang på kommende møder og derefter Museet
v/Berit Christensen
Vi har med glæde modtaget ønsket om en glædelig jul og et
velsignet nytår fra biskop og provst.
Vi har sendt et takkebrev til logen i Næstved for modtagelsen
af kr. 3000,00 til værdigt trængende. Værestedet har
modtaget kr. 2.500,00 og Salko kr. 500,00 via Anni Reichel .

c. Takkehilsener

Vi har modtaget Nytårs hilsener fra Erik, Nina, Arkitekterne,
døvepræsten samt Annie Weng med tak for et godt foredrag.

d. Kvittering fra Politiet

Vi havde indbrud i kirken julenat, hvor kirkebøssen blev
fjernet. Kvittering modtaget.

e. Charlottes kontakt til Lübeck

Korudveksling foråret 2017. 25-30 piger ankommer i påsken
og kan overnatte i kirkehuset med soveposer. Der arbejdes
på en dejlig musikalsk koncert. Godt initiativ.

f.

Undervisningen starter den 24. januar 2017 og fortsætter de
næste 8 tirsdage.

Minikonfirmandundervisning

Punkt 4. Svar på ansøgning fra
provstiet.

Vi har modtaget positiv svar på vores ansøgning om støtte til
Lutherarrangementer sammen med Skibinge,
Bårse/Beldringe. Der er bevilget kr. 19.000,00 + et træ.
MR har anbefalet et paradis æbletræ, som skal indvies den
29. oktober 2017 i forbindelse med gudstjenesten.

Punkt 5. Fastsættelse af møderDe faste

22/3 17/5

Punkt 6. Nyhedsbrevet fra
provstiet.
a. Regulativer skal. Evt. revideres i
kommende møder.

23/8

Dette er noteret

11/10 alle onsdage kl. 19.
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Punkt 7. Bemærkning fra revision i
regnskab 2015. Vi har anvendt
midler til andre formål end
budgetteret

Bemærkningen er blevet behandlet og accepteret. (indkøb af
en traktor der blev dyrere end budgetteret)

K.L.

Punkt 8.
Revisionsprotokollat af 2/11 2016

Revisionsprotokollatet er taget til efterretning (for stort
indestående)

Punkt 9.
Næste MR – møde

Er fastsat til onsdag den 22. marts 2017 kl. 19:00
i Kirkehuset.

Punkt 10.
Oversigt over brugere af DAP
Brugeradministration

Præstø, den
underskrifter

2017

K.L. udleverede en oversigt over brugere, roller og
programadgange.

