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Preben Jørgensen, Else Andersen og
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Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Underskrift af referat fra sidste møder
samt godkendelse af dagsorden.
Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger
Punkt 3.
Indgået post.
a. Diverse jule- og nytårshilsner.
b. Julehjælp

Punkt 4.
Bekendtgørelser fra kirkeministeriet.
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Formandens initialer:
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Referat fra konstituerende og ordinært møde den 11. november
2014 blev underskrevet.
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.
Beslutningen om at sættes to skilte med ordenregler på kirkegården
effektueres snarest. Ansvarlig: ABJ.
KL gennemgik jule- og nytårshilsnerne.
KL orienterede om donation fra Herluf Trolle Logen i Næstved.
MR besluttede at donere beløbet til værestedet Toronto: Center for
Socialpsykiatri i Præstø.
KL orienterede om bekendtgørelsen fra kirkeministeriet, der kræver
at alle stillinger under menighedsrådet, skal slås op. MR besluttede
at offentliggøre stillinger i Sydsjællands Tidende og på
hjemmesiden.
Kirkeministeriet stiller ligeledes krav om, at MR’s mødeplan skal
offentliggøres i begyndelsen af kirkeåret. MR’s mødeplan vil blive
hængt op på opslagstavlen, annonceres på hjemmesiden og i
folderen.

Punkt 5.
Indberetning fra gudstjenester
Punkt 6.
Lyt til danske salmer

Punkt 7.
Kirkens tag.

Punkt 4.
a.Årsregnskab

b.Årsbudget 2016.

PHL står for indberetning af, hvor mange der deltager i
gudstjenesterne.

Ulla Wittenburg har anmodet MR om støtte til projektet: ”Lyt til
danske salmer”, en hjemmeside der er opstået ud fra et ønske om,
at skabe et sted på nettet, hvor man kan høre alle salmerne fra Den
Danske Salmebog indsunget i deres fulde længde. MR besluttede at
donere 1000 kr. til projektet.
Kirkens tegltag har mange år på bagen og der opstår løbende
utætheder. MR har derfor besluttet at bede arkitektfirmaet Brøgger
om at gennemgå taget og udarbejde en såkaldt ”forundersøgelse”.
En sådan kan danne baggrund for en ansøgning til provstiet, skulle
dette vise sig at være nødvendigt at udskifte taget.
KS oplyste at det forventes at årsregnskabet for 2014 viser et lille
overskud på driften. Der er knap 300.000 kr. tilbage i frie midler.
Det endelige regnskab bliver afsluttet i løbet af den næste måned.
Den øgede aktivitet i kirkehuset betyder at det bliver nødvendigt at
foretage nogle forbedringer i bl.a. køkkenet. ”Køkken
renoveringsgruppen” indhenter tilbud. Disse og andre ønsker til
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årsbudget for 2016 skal være MR og KS i hænde senest den 31.
april.
Punkt 9.
Udlejning af kirkehuset.

Punkt 10.
Aktivitetsudvalget.
Punkt 11.
Præsten har ordet.
Punkt 12.
Fastsættelse af møder.

HTN oplyste at alle 2014-lejere i kirkehuset fortsætter i 2015. Der
er ca. 150 udlejninger årligt. De mange besøgende i kirkehuset
medfører øgede krav til vedligeholdelse og rengøring, herunder en
større og mere effektiv opvaskemaskine.
Der afholdes foredrag med Anette Ejsing(AE) den 28. januar i
Bårse og den 22. februar i kirkehuset i Præstø.
AE udtrykte glæde over den omsorgsfulde og professionelle hjælp,
som hun modtager fra alle omkring hende.
Følgende MR-møde er fastsat:
Tirsdag den 10. marts kl. 15.30.
Tirsdag den 12. maj kl. 15.30.
Tirsdag den 11. august kl. 15.30.
Tirsdag den 13. oktober kl. 15.30
Mødeplanen vil blive hængt op på opslagstavlen, annonceret i
folderen og på hjemmesiden.

Punkt 13.
Eventuelt.

KL orienterede:
At lån på 4 mio. kr. i stiftet er nedbragt med et ekstra afdrag på 1,9
mio. kr.
Der er søgt statslån, men MR har endnu ikke modtaget et svar.
Valgret/valgbarhed kan flyttes efter ønske, i de tilfælde, hvor der er
to sogne med samme præst.
Stiftbladet og Menighedsrådenes blad tilsendes: MR,
graverkontoret, organist, kirkeværge og suppleanter.
Korstævnet i Præstø den 17. januar var en stor succes og den
afsluttende koncert en stor oplevelse.
ABJ har indkaldt til personalemøde den 3. februar.
ABJ og Erik Møller (Skibinge menighedsråd) deltager i
Distriktsforeningens kursus: Kort om håndtering af personalesager”
den 4 februar.
ABJ undersøger problemerne med dug i de nye fortsatsrammer i
kirken.
ABJ bestiller skilt med piktogram: forbud mod tændte
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mobiltelefoner i kirken.

Præstø, den 13. marts 2015.

underskrifter
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