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Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
a. Kopimaskinen.

Kopimaskinen i kontoret i præstegården er meget dyr i drift. UDC
ser på leasingkontrakten og en evt. opsigelse af aftalen.
HJØ spørger Inge Caspersen om hun har kontrakten.

Punkt 3.
Siden sidst, indgået post og orientering. CHD har sagt ja til at modtage en invitation til en musikfestival i
det nordlige Kina for ungdomskorets medlemmer. Rejsen finder
Ungdomskoret til Kina
sted i august 2018. Såvel koret som forældre har udtrykt stor
interesse og opbakning til rejsen. Der er nu 23 tilmeldte til rejsen,
herudover deltager 3 ledere fra kirken og forældre.
Ronja er blevet optaget i Folkekirkens Landskor. Flot.
Takkekort
Takkekort fra Karen Margrethe Olsen i anledning af hendes 60 års
fødselsdag.
Reformationsgudstjenesten

Flere har takket HJØ og MR for en god reformationsgudstjeneste.

Reformationsgudstjenestens omtale i
aviserne

Der har været en god omtale af reformationsgudstjenesten i såvel
gratis aviserne som i Sjællandske.

Stiftsbladet

Den nye redaktør Jørgen Michael Rasmussen har lavet et interview
med CDH. MR ser frem til at læse artiklen.

Formandsmøde

Provstiet afholder fællesmøde for alle sognenes formænd. Punkter
til dagsordenen er bl.a.: sikring af gravsten, aftaler med præsterne
om betaling af lys, vand og varme.

Punkt 4.
Kasseeftersyn

BOD, statsautoriseret revionsvirksomhed, har den 3. august 2017
foretaget beholdningseftersyn. Herudover er sognets
fuldmagtsforhold og afstemningsprocedure for
bankmellemværende undersøgt. BOD har følgende anbefalinger:
At MR er opmærksom på, at indskydergarantien ikke gælder for
menighedsrådene.
At regnskabsføreren alene kan udarbejde betalingsforslag, som
kræver godkendelse fra en anden fuldmagtshaver for at blive
effektueret.
At menighedsrådet udarbejder en oversigt over de multimedier som
menighedsrådet ejer.
Menighedsrådet tog anbefalingerne til efterretning og vil tage
handling derpå.

Punkt 5.

HJØ redegjorde for aktiviteterne omkring juletiden og de
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Aktivitetsudvalget

efterfølgende måneder. Alle aktiviteter fremgår af kirkefolderen og
vil også blive offentliggjort på kirkens facebook-side: Præstø kirke.

Punkt 6.
Præsten har ordet.

HJØ oplyste at Tina Preus Hansen vil fungere som barslesvirkar for
Maren Pitter Poulsen.
Reformationsgudstjenesten var meget vellykket. HJØ vil tage
elementer fra denne og bruge ved andre særlige lejligheder.
Der er tilmeldt i alt 34 konfirmander.
Der bliver afholdt fælles temadag i Bio Bernhard for konfirmander
fra Udby-Ørslev, Allerslev-Jungshoved og Præstø-Skibinge.

Punkt 7.
Graveren har ordet.

JSP oplyste:
At dødsanmeldelserne nu er tilsluttet det digitale system.
At kirkens facebook side, Præstø Kirke, er etableret.
At lys på kirkegården trænger til fornyelse. ABJ rekvirerer
brochure og priser.
At Kirkeklokkerne desværre ikke kan høres inde i kirken. JSP har
derfor indhentet et tilbud på lugeåbner. Kjeld tager kontakt til
NorthStar der evt. kan foreslå en alternativ løsning. Er bestilt.
At Ralf Mortensen har spurgt om kirken er ”fri” til en fremvisning.
I den anledning blev det besluttet at HTN og MR vil gå nøglelisten
i gennem.
At JSP har fået en elektrificeret katafalk til besigtigelse. Andre
modeller vil også blive taget i øjensyn før MR bestemmer sig for
hvilken model det skal være.
At den gamle løvsuger er gået i stykker igen. MR besluttede at JSP
bestiller en ny med 2 års garanti og til levering i løbet af foråret.

Punkt. 8
Orientering
Udlejning uden beregning.

MR bekræftede en tidligere beslutning om, at foreninger der
påtager sig samfundsopgaver ikke skal betale leje af Kirkehuset.

CHDs computer.

CHDs computer opgraderes og Skibinge betaler halvdelen af
udgiften.

KFUM

KFUM søger støtte til en rejse til Grønland for veteraner. MR
besluttede ikke at støtte rejsen.

Punkt 9.
Næste møde.

Næste møde afholdes den 17. januar 2018 og nytårsmødet afsluttes
med en mindre spisning. Der afholdes møde den 21. marts og den
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10. oktober kl. 19. De sidste datoer kommer senere.

Evt.

KL oplyste:
At Møns Bank ikke længere udleverer kontanter ved kassen.
At mobile pay koster 75 øre pr. indbetaling.
At MR har fået henvendelser om, der ofte er for varmt og
indelukket i den store sal. ABJ undersøger muligheder og priser for
installering af et ventilationssystem.
At MR har fået en forespørgsel om flytning af en urne. MR
modtager gerne urnen.
At lejere har klaget over manglende rengøring i kirkehuset. Det
skyldes akut sygdom, og vil ikke gentage sig.
At vi skal være forsigtige med at slette dokumenter på DAP’en, da
den er for alle.

Præstø, den 11. oktober 2017

underskrifter

