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Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
a.Ventilation i salen.

ABJ har indhentet tilbud på ventilation i den store sal. ABJ oplyste
at tilbuddet er på trapperne.

b. Nøglelisten

HTN har ajourført nøglelisten i samarbejde med Jørgen Damø.
HTN går også listen i gennem med JSP.

c. Mikrofon ved klokkerne.

Kirkeklokkerne kan ikke høres i kirkerummet, North Star kommer
derfor 1. februar og ser på mulighederne for at opsætte mikrofon
ved klokkerne i tårnet. HJØ foreslog, at der opsættes højtalere på
kirkeloftet over kirkerummet.
CDH har også brug for højtalere ved koret, således at hun kan følge
med i gudstjenesten.

d. Kopimaskine

UDC er tovholder. HJØ sender kontrakten for kopimaskinen til
UDC.

e. Lys på kirkegården.

ABJ er tovholder. ABJ har modtaget et første tilbud. Yderligere
tilbud indhentes. MR skal se lysstanderne i 1:1. Udgiften sættes på
budget 2019.

Punkt 3.
Indgået post.
a.Formandsmødet

KLs orienterede fra formandsmødet herunder:
MR har modtaget et skema til optælling af sikringskrævende
gravsten. JSP tjekker alle gravsten.
JSP og PK gennemgår kirkegårdens gravsten fra nedlagte grave og
opbevarer de bevaringsværdige gravsten i lapidariet, øvrige
gravsten bortskaffes. Er der usikkerhed om bevaringsværdierne
tages Berit Christensen, Museerne.dk, med på råd.
Den 27. januar afholdes kursusdag for alle medlemmer af
menighedsrådene i Stege-Vordingborg Provsti. Mødet afholdes i
Hollænderhaven kl. 9.00-15.00. Tilmelding senest den 20. januar
til: stege-vordingborg.provsti@km.dk

b.lynafleder

Der er foretaget målinger på alle lynaflederne på kirken. Alle er
konstateret funktionsdygtige.
KL ser på alle serviceaftaler. Det er vigtigt at tjekke, om den pris
som MR betaler, står i et rimeligt forhold til den ydelse vi
modtager.
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c. Diverse jule- og nytårshilsner.

KL gennemgik jule- og nytårshilsnerne.

Julehjælp.

KL orienterede om donation fra Herluf Trolle Logen i Næstved.
Traditionen tro er beløbet doneret til værestedet Toronto: Center
for Socialpsykiatri i Præstø. KL har sendt takkebrev til Logen.

d. Ansøgning fra CDH.

MR honorerede CHDs ansøgning om økonomisk støtte til
undervisning af korene med 2500 kr.

4. Optagelse af film i Præstø.

MR udlåner kirkehuset og kirken i forbindelse med optagelserne til
filmen: ”Ninna”. I samme forbindelse bliver juletræet stående ved
kirken indtil optagelserne er færdige i begyndelsen af februar.

Punkt 5.
a.Julehjælp

MR har modtaget én ansøgning om julehjælp. MR kan desværre
ikke imødekomme ansøgningen.

b. korene

Korene tager til Lübeck fra den 2. til den 4. februar 2018.
Charlotte, Lene, Amy og to forældre deltager i turen. MR ønske
alle en god tur. Stor tak til CDH for at hun på denne måde giver
medlemmerne af korene en stor oplevelse.

c.Palladiusprisen

MR indstiller CDH til modtagelse af Palladiusprisen 2018.
Modtageren bliver hædret for at have gjort noget særligt for
kirkelivet i Roskilde Stift. Vi krydser fingre for at CHD modtager
prisen.

Punkt 6.
Mødedatoer

Følgende MR-møde er fastsat:
Den 21. marts kl. 19.00.
Den 30. maj kl. 19.00.
Den 29. august kl. 19.00.
Den 10. oktober kl. 19.00
MR’s mødeplan vil blive hængt op på opslagstavlen, annonceres på
hjemmesiden og i kirkefolderen.

Præstø, den 17. januar 2018.

underskrifter

