Menighedsrådsmøde.
HTN, EA, KS(pkt. 3) deltog.
Afbud fra HJØ pga. sygdom

Dato: 17. maj 2017

Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Underskrift af referat fra sidste møde.
Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
a. Takstregualtiv

a. Bryllupper ude fra.
Punkt 3.
a. Årsbudget 2018.
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Alle referater er underskrevet.
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt med tilføjelse af punkt 3b
og 4e.
En tydeliggørelse af reglerne for takstregulativet med hensyn til
pyntning af kirken blev besluttet på mødet den 22. marts.
Regulativet er rettet til og videresendt til Provstiet.
Betaling ved afholdelse af et bryllup sker KUN i de tilfælde, hvor
brudeparret ikke har tilknytning til sognet. Præsten vurderer
hvorvidt der er tilknytning.
KS fremlagde årsbudget 2018.
Det blev besluttet af KS ændrer anlægsbevillingen fra 60.000 kr. til
80.000 kr. med henblik på indkøb af katafalk med motor.
Budget: Præstø Songs Menighedsråd, CVR-nr. 22071516, Budget
2018, Bidrag afleveret d. 15-05-2017 11:38 blev således godkendt.

b. 1.kvaltalsrapport.

KS gennemgik første kvartalsrapport. Rapporten blev godkendt og
underskrevet af KL og NH.
Det blev besluttet at MR gennemgår aftaler og priser for alle
serviceaftaler på næste MR-møde.
Det blev besluttet at KL vil søge at få finansieringen på plads til
indkøb af ny løvsuger.

Punkt 4.
a. Sommerhøjskole.

MR besluttede at yde tilskud til sommerhøjskole for deltagere fra
ungdomskoret på 500 kr. pr deltager pr. menighedsråd.

b. Indfrielse af kreditforeningslån. Det blev besluttet af indfri kreditlån pr. 30. september 2017.
c. Indkøb af truck.

Det blev besluttet at sende ansøgning til provstiet om ændring i
anlægsbudgettet 2017 til indkøb af truck.

d. Kirkeskib.

Det blev besluttet at udlevere kirkeskib, som vi har liggende i
depot, til barnebarn af udføreren.

e. Udlån af kirken til koncert.

Det blev besluttet at udlåne kirken til koncert med Søs Fenger.
Overskud af koncerten går til Julemærkehjemmet.
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Punkt 5.
Præsten har ordet.

HJØ var ikke tilstede pga. sygdom.

Punkt 6.
Graveren har ordet.
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JSP har taget kontakt til murer Benny, han vil ordne brønden på
kirkegården.
JSP vil gerne have et nyt mobilabonnement, det gældende netværk
ikke dur i kirken. ABJ er på sagen.
Ansatte efterspørger MUS samtaler og APV skema. ABJ er på
sagen.
ABJ undersøger om de obligatoriske efteruddannelseskurser til JSP
er opfyldt. ABJ melder tilbage på næste MR-møde.
JSP har på opfordring af HJØ indkøbt forskellige prøver på
alkoholfrivin til nadveren. MR synes ikke nogen af de forskellige
prøver kan bruges, og foreslå saftevand el. lign.

Punkt 7.
Siden sidst.
Lynafledere.

MR afventer at kontrakten for eftersyn af lynafledere kommer.

Takke mail.

Takke mail fra Inge Caspersen er modtaget.

Kopimaskinen i præstegården.

Kopimaskinen i præstegården er meget dyr i drift. UDC er på sagen
og ser på leasingkontrakten og en evt. opsigelse af aftalen.

Vaser på kendt fællesgrav.

Aftale omkring vaser på kendt fællesgrav er fastlagt og
kommunikeret til bedemændene.

Formandsmøde.

KL orienterede fra formandsmødet den 19. april 2017. I
forlængelse af dette blev det besluttet:
At KL, i samarbejde med KS, undersøger om den gældende aftale
med præsten om betalign af el og vand er som den skal være og
udfærdiger ny aftale, der skal sendes til Provstiet.
At ABJ organiserer brandeftersyn i kirken.

Punkt 8.
Aktivitetsudvalget.

NH orienterede fra det seneste møde i aktivitetsudvalget.
Udvalget manglende økonomi tages op på næste fællesmøde med
Skibinge MR.
Fællesstudietur er fastsat til den 10. september 2017.
Referat fra møderne sendes til alle.

Punkt 9
Fastsættelse af dato for syn
Punkt 10.
Menighedsmøde

Syn af kirke og kirkegård afholdes den 31. maj kl. 19. Vi mødes
ved kirkehuset.
Menighedsmøde afholdes den 19. juni kl. 19.30 i Kirkehuset.
Det er ”kirkens generalforsamling”, så vi gennemgår sognets

Menighedsrådsmøde.
HTN, EA, KS(pkt. 3) deltog.
Afbud fra HJØ pga. sygdom

Dato: 17. maj 2017

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 81
Formandens initialer:
K.L.

økonomi og taler om budgettet for 2018. Derudover kommer der et
lille indslag fra vores nye medlemmer NH og UDC.
Punkt 11.
Evt.
Punkt 12.

Præstø, den 07. maj 2017
.

underskrifter

Intet.
Næste MR-møde er aftalt til den 23. august kl 19.

