Menighedsrådsmøde.
KS deltog. Afbud bud fra HJØ pga. af
ferie

Dato: 10. oktober 2017

Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
a. Sognets serviceaftaler.
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Kopimaskinen i kontoret i præstegården er meget dyr i drift. UDC
ser på leasingkontrakten og en evt. opsigelse af aftalen.

b. APV.

APV(arbejdspladsvurdering) med CDH sker snarrest. ABJ er
ansvarlig.

c. Mobilepay.

KS har oprettet mobilepay til betaling af foldere i kirken.

Punkt 3.
Siden sidst, indgået post og orientering.
Døren i sydskibet.

Døren i sydskibet lukker ikke. Låsesmeden er bestilt, men har
endnu ikke set på døren. Ansvarlig: JD og JSP.

Statstilskud.

Vi har nu modtaget 1,4 mio. kr. i statstilskud til istandsættelsen af
kirken.
Midlerne disponeres som følger: Indfrielse af realkreditlån: i alt
599.000 kr. Det resterende beløb sættes til side til istandsættelse af
kirketaget.

Ungdomskoret.

Ungdomskoret rejser til Lübeck i begyndelsen af februar 2018.
CHD har sagt ja til at modtage en invitation til en musikfestival i
det nordlige Kina for ungdomskorets medlemmer. Rejsen finder
sted i august 2018. Såvel koret som forældre har udtrykt stor
interesse og opbakning til rejsen.

Takkekort

MR har modtaget takkekort i anledning af Lis Madsens bisættelse.
Lis Madsen er tidligere formand for MR.

Ny kendt fællesgrav

Provstiet har bevilliget etableringen til ny kendt fællesgrav ved
graverhuset/bag muren til skolen.

Kursus/graverne

Der afholdes grandæknings kursus og inspirationsdag i Vallø kirke
den 24. oktober

Gipsfigur

MR afventer tilbud på istandsættelse af den afbrækkede arm på
gibsfiguren af den lille dreng.

Kursus

Der udbydes kursus i brugen af DAP-en (den digitale arbejdsplads)
i Storheddinge.

Punkt 4.
3. kvartal

KS udleverede og gennemgik regnskab for 3. kvartal. MR tog
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gennemgangen til efterretning. Regnskabet blev underskrevet af
KL og NH.
KS forelagde årsbudgettet for 2018. MR godkendte årsbudgettet
2018: Præstø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22073516, Budget
2018, endeligt budget afleveret d. 11-10-2017 10:03.
Punkt 5.
Aktivitetsudvalget

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.
NH og HPK arbejder nu på forårets program. Der afholdes snarest
møde i aktivitetsudvalget.

Punkt 6.
Præsten har ordet.
Punkt 7.
Gudstjeneste den 29. oktober

Punkt 8.
Graveren har ordet.

Punktet udgik da HJØ ikke var tilstede grundet ferie.
Reformationsjubilæet markeres med plantning af et træ og
kirkefrokost den 29. oktober kl. 10.30. Arrangementet bliver
annonceret i de lokale aviser og ved ophængning af plakater.
Ungdoms- og voksenkoret deltager i gudstjenesten.
Husk tilmelding til frokost til Kjeld 55991972 22100339
JSP har etableret adgang til e-boks.
JSP foreslår at kirken bliver tilsluttet det digitale system for
dødsanmeldelser. MR besluttede at godkendte dette tiltag.
JSP og DP deltager i graverkursus i februar 2018.
JSP og DP etablerer en facebook side for Præstø kirke. Siden
opdateres med gudstjenester og andre aktiviteter.
JSPs indkøber ny mobiltelefon, der også virker i kirken.
Ny kendt fællesgrav: JHP planlægger at tage arealet i brug januar
2018 og udarbejder plan for, hvorledes arealet tages i brug. JHP
indkøber sten og vaser.
JHP nævnte problematikken omkring sikring af gravsten og
gravmonumenter. Mere herom senere.
ABJ etablerer funktionsdygtig internetdækning i kirkehuset.

Punkt 9.
Fællesmøde
Punkt 10.
Næste møde.

Fællesmøde mellem Skibinge og Præstø menighedsråd blev afholdt
den 20. september. Referat fra mødet er godkendt af begge MR.
Næste MR-møde er fastsat til den 14. november.
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Evt.

ABJ indkøber serveringsvogn med større hjul, således at den kan
kører over dørtrin.
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Stigning i husleje (2019) for kirkehuset fastsættes på næste møde.

Præstø, den 11. oktober 2017
underskrifter

