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Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
a. Sognets serviceaftaler.

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

b. APV og MUS.

ABJ har gennemført APV(arbejdspladsvurdering) med JSP. MUSsamtaler (medarbejderudviklingssamtaler) er gennemført for alle
ansatte. APV for CDH sker snarrest.

c. Indsamlingscirkulæret.

KL orienterede om indsamlingscirkulæret. KS undersøger om det
vil give mening at oprette mobil-pay.

Punkt 3.
Siden sidst, indgået post og orientering.
Menighedsmøde den 19. juni.

På mødet blev der spurgt om muligheden for at tilbyde altervin/drik
uden alkohol. JSP har tidligere indkøbt forskellige prøver på
alkoholfri vin til nadveren. MR synes ikke at nogen af prøverne kan
bruges og har foreslået saftevand eller lignende.
Nogle kirkegængere har svært ved at høre HJØ. KL har tjekket alle
højtalerne og teleslyngen.

Kapel.

Kapellet er blevet malet og der er indlagt el til ventilation.

Springvand på kirkegården.

Tidligere springvand fremstår nu fint efter at JSP har taget initiativ
til, at få sat det i stand.

Ny kendt fællesgrav

Der er blevet etableret en ny kendt fællesgrav ved graverhuset/bag
muren til skolen. Det er blevet et fint anlæg.

Løvstøvsuger

JSP får en løvstøvsuger til afprøvning i august.

Provstiet

Orienterings- og opstillingsmøde til provstiudvalget og Stiftsrådet
for perioden 2017-2021 afholdes den 30. august kl. 17.45-19.30 i
konferencesalen, Kuskevej 1 i Vordingborg. Efterfølgende
afholdes budgetsamrådsmøde samme sted.
KL genopstiller til provstiudvalget. Derfor VIGTIGT at så mange
MR-medlemmer som muligt deltager.

Fællesmøde

Punkt 4.

KL forsøger endnu engang at aftale et fællesmøde med Skibinge
MR. Forslag til datoer er den 20. eller 27. september. Emner til
dagsorden er bl.a. omkostninger til annoncering af gudstjenester i
ugebladene og vedligeholdelse af præstegården.
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Tilskud til undervisning

CDH har anmodet MR’ene i Præstø og Skibinge om tilskud til
undervisning på 2500 kr. fra hvert MR. Præstø MR besluttede at
yde tilskud på 2500 kr.

Punkt 5.
Aftale om el og vand til præsten
Punkt 6.
Aktivitetsudvalget

Studieturen
Punkt 7.
Regnskab.
2. Kvartalsrapport.

På opfordring fra provstiet er den eksisterende aftale blevet
gennemgået. MR godkender den eksisterende ordning.
Efterårets program er på plads med flere spændende arrangementer.
Herunder søndagscafeer, kirkefrokost og reformationsjubilæet
markeres med plantning af et træ. Alle arrangementer fremgår af
kirkefolderen.
Præstø og Skibinge afholder den årlige studie tur den 10.
september. HUSK tilmelding.
KS fremlagde 2. kvartalsregnskab for 2017. MR godkendte
regnskabet og det blev underskrevet af formand og kasserer.
KS oplyste at BDO, statsautoriseret revisorer, fornylig har foretaget
et kasseeftersyn. BDO påpegede at en skriftlig beskrivelse af den
procedure der anvendes for behandling af elektroniske bilag
mangler. KS udarbejder en sådan beskrivelse. BDO’s skriftlig
rapport fra besøget vil foreligge på et senere tidspunkt.

Revisionsprotokollen.

Revisionsprotokollat af 07.06.17 vedrørende årsregnskabet 2016
fra Beierholm indeholder følgende bemærkning: ”Revisionen har
ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold
af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende
forvaltningen”.
Forvaltningsrevisionen har givet anledning til en bemærkning om
at: ”Menighedsrådet har et større likvidt indestående.
Indskydergarantien gælder ikke for menighedsråd, hvorfor vi
opfordrer menighedsrådet til at tage dette i betragtning ved
placering af midler”
MR er opmærksom på ovenstående forhold. Bemærkningen blev
taget til efterretning og KS vil overføre et større beløb til Nordea.
Revisionsprotokollatet blev underskrevet af MR.

Punkt 8.
Graveren har ordet.

JSPs mobiltelefon virker ikke i kirken. Det blev besluttet at ABJ
undersøger mulighederne for en bedre dækning. ABJ kontakter
også Præstø fællesantenne med henblik på installation af WFI i
kirkehuset.
Kirkedøren i sideskibet lukker ikke. Det blev besluttet at JD og JSP
i fællesskab kigger på det.
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Punkt 9.
Præsten har ordet.

HJØ afholder pt ferie.
KL orienterede om problemer med natlig kirkeklokkeringning.
Problemet skulle nu være løst.

Punkt 10.
EVT
Næste møde.
Uddannelse af kirkefunktionærer.

Næste MR-møde er fastsat til den 11. oktober.
De kurser som Dennis Pietens og JSP mangler vil blive fulgt i løbet
af vinteren.
ABJ udarbejder et overslag over lønomkostninger til Dennis
Pietens ved en evt. fastansættelse.

Koncerter ude fra.

Kirkekoncerterne ligger i trygge hænder hos CDH.

Ovenlysvinduer i kirkehuset.

Vinduer i taget i kirkehuset er utætte. ABJ kontakter relevante
håndværkere.

Folkemødet på Møn.

Præstø, den 09. august 2017
underskrifter

KL opfordrer til at MR deltager i provstiets stand på folkemødet på
Møn den 25.-26.-27. august i Askeby.

