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Punkt 1.
Underskrift af referat fra seneste
møde den 11/1-2017 samt
godkendelse af dagsordenen

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

Punkt 2.
Regnskab for 2016.

Karin Skovgård gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet
blev taget til efterretning og godkendt.
Præstø Sogns menighedsråd, CVR-nr. 22073516
Regnskab 2016 afleveret den 22/3-2017 kl. 14:59
Formand og kasserer har forud for regnskabsafslutningen
godkendt den variable fradragsberettiget indgående moms.

budgetproceduren.

Lettere gennemgang af budgetproceduren

Punkt 2 b
Bemærkninger til likvide
beholdninger.

Revisionen har givet en enkelt bemærkning til for store
likvide beholdninger. MR har taget den til efterretning.

Nyt regnskabssystem

Den nye regnskabsinstruks blev underskrevet af
(KL,NH,ABJ,JSP) til nyt regnskabssystem

Punkt 3
Regelsæt for pyntningen i kirken a.

samt brugen af kirkehuset

b.

Punkt 4
Gennemgang af
Takstregulativ og vedtægt
Forretningsordenen for
menighedsrådet

I takstregulativet stk. II bliver der præciseret, at pyntningen af
kirken til særlige lejligheder sker efter aftale med graver, så
vi undgår, at der pyntes i lysekroner eller fastgøres til det
faste inventar.
Der er udarbejdet ny vejledning til ”brugere af kirkehuset”

Er gennemgået i punkt 3
Gennemgået og taget til efterretning

Forretningsordenen for fællesmøder Gennemgået og taget til efterretning. Fællesmøde med
Skibinge foreslås til onsdag den 3/5 kl. 19 i Præstø.
Vedtægter for præstegårdsudvalget Gennemgået og taget til efterretning.
Punkt 5
Præsten har ordet. Dåbsinitiativet.

Dåbsinitiativet fra Landsforeningen taget op i præsteregi.

Indsamlingscirkulæret.

Til næste møde.
HJØ orienterede om ulemper omkring forsendelser af Urner
gennem posten. Da det er et alment problem, vil problemet
ende hos provsten/Stiftet til fælles løsning.
HJØ orienterede ,at vi har haft 20 minikonfirmander og kan
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betegnes som en succes.
HJØ forslog at der blev afsat et fast beløb til
aktivitetsudvalget i budgettet for 2018.
Punkt 6
Graveren har ordet

Forslag om en kistevogn m/ruller ca. kr 50.000 – 60.000.
Forslag om Dennis skal være ansat hele året.
ABJ/JSP udfærdiger budget og veldokumenterer opgaven.
Vi tilslutter os E-BOKS på graverens regningsudskrivning.
Mere enkelt og billigere. Der monteres flere kameraer i
kirken
ABJ undersøger Mobil-Pay til indsamling.
Forslag om en evt. ny løvsuger. Der undersøges om den
gamle kan repareres. Priser indhentes.
Forslag til et nyt Fællesgravprojekt. Ca. kr. 30.000
Overslagspris på opførelse af ca. 35m2 uisoleret
garagebygning kr. 130.000 + MOMS.

Punkt 7
Sct. Nicolai tjenesten i Roskilde
Tilskud ?

Negativ

Charlotte søger de 2 MR om kr.
1.500 hver til sangundervisning.

MR har accepteret kr. 1.500 fra Præstø.

Punkt 8
Diverse orientering
a. Kor weekend i Roskilde
KL orienterede om en flot og succesrig kor weekend i
Roskilde med Charlotte som en dygtig og engageret leder.
b. Besøg af kor fra Lübeck i påsken
Vi gennemgik programmet for besøget med dels koncert og
dels gudstjeneste under besøget.
c. Ingen fælles 2. pinsedags
gudstjeneste, men folkemøde på
Møn
d. Tak fra Annie Weng og
værestedet Toronto

KL orienterede at da 2 pinsedag er grundlovsdag 5/6
aflyses pinsedags gudtjeneste og opfordrer alle til at deltage
på folkemødet.
KL orienterede

e. Danmark spiser sammen
f. Kursus i digital arbejdsplads
g. Erfa-dag for menighedsrådene
14/1-2017

KL orienterede at i uge 17 spisesammen ”danmark” Vi
deltager ikke.
KL opfordrede MR til at deltage i et digital kursus
KL orienterede om den fælles kursusdag for provstiets
menighedsråd på et skift imellem samlede oplæg og
workshops for faggrupperne.
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Punkt 9
Eventuelt
HTN foreslog en gennemgribende vedligeholdelse af
gulvene i Kirkehuset også(det lille). Der aftales nærmere
med JSP

Punkt 10
Næste MR - møde
Er fastsat til onsdag den 17. maj 2017 kl. 19:00 i Kirkehuset

Præstø, den 22. marts 2017

underskrifter

