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Punkt 1.
Underskrift af referat fra sidste møder
samt godkendelse af dagsorden.

Referat fra møde den 20. januar 2015 blev underskrevet.
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.

Ingen beslutninger at følge op på.

Punkt 3.
Indgået post.
a. Forespørgsel fra Biskoppen vedr.
præstegårdsjorde.
b. Fælles provstigudstjeneste.

MR disponerer ikke over præstegårdsjorde.
Der afholdes fælles provstigudstjeneste den 25. maj, anden
pinsedag, kl. 11.00 – 15.00 på ruinterrænnet i Vordingborg.
Gudstjenesten afholdes med en gæsteprædikant, derefter picnic
med medbragt mad og drikke. Der vil blive mulighed for at købe
øl, vand og kage i de opstillede boder. Sidste års fælles
pinsegudstjeneste var en dejlig oplevelse – det kan ikke stærkt nok
opfordres til at deltage.

c. Lån af kirken til Sct. Georges Gildet. MR udlåner kirken til Sct. Georges Gildet, den 25. november 2015
kl. 16, i anledning af deres 70 års dag.
d. Nyt fra provstiet.

Punkt 4.
Provstesyn.

Maren Pitter Poulsen stopper som provstipræst, stillingen overtages
af Katrine Asklund Brorsen indtil 31/8. Lars Foged overtager
forpligtigelserne på Oringe. Lars Foged stopper derfor
forpligtigelserne overfor Præstø/Skibinge sogne. Anette Ejsing
slutter vikarperioden i Præstø 31. marts 2015, herefter overtager
hun et vikariat i Stege i 5 måneder.
Provstesyn i Præstø kirke, på kirkegården, i graver- og i kirkehus
finder sted den 16. april 2015 kl 9.00. Synet afsluttes med frokost.
Tilmelding til KL.
Provstesyn af præsteboligen finder sted den 29. april.

Punkt 5.
Køkkengruppen.

Punkt 6.
Regnskab 2014.

Familienetværks-gruppen har anmodet MR om bedre
køkkenfaciliteter. Familienetværket mødes hver 14. dag til spisning
i kirkehuset. PJ har indhentet diverse tilbud. MR besluttede: tjek af
elinstallationer og efterfølgende lovliggørelse måtte dette være
nødvendigt. MR står for indkøb af en effektiv opvaskemaskine.
Røde Kors har tilbudt at indkøbe køle/frys skab og komfur.
MR har behandlet og godkendt årsregnskabet for Præstø Sogns
Menighedsråd, cvr-nr. 2207 3516, regnskab 2014, afleveret den
10.03 2015 13.22.
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2014 regnskabet viser indtægter på i alt 1.853.317 kr. og et
overskud på driften på i alt: 26.475 kr. De frie midler udgør i alt:
231.892 kr.

c. Budget 2016.

KS forbereder budget 2016 til næste MR møde.

d. omlægning af lån.

I forbindelse med omlægning af lån, der i sin tid blev optaget til
finansiering af køb af kirkehuset, er der oprettet et gældsbrev,
således at Præstø MR erkender at skylde Præstø-Skibinge
menighedsråde 902.000 kr. Lånet er fortsat med pant i
Klosternakken 25. Lånet er nu nede på under 1 mio. med en løbetid
på ca. 7 år. Renten 1,1408. MR underskrev gældsbrevet.

Punkt 7.
Aktivitetsudvalget.

HTN oplyste at aktiviteterne er tilrettelagt til og med maj. Så snart
at HJØ er tilbage, starter aktivitetsudvalget med programlægning
for efteråret.

Punkt 8.
Udlejning af kirkehuset.

Punkt 9.
Præsten har ordet.

HTN kunne oplyse at bridgeklubben har ytret interesse for at
fortsætte lejemålet i 2016. MR besluttede at såfremt at der kan
skabes enighed om lejen, herunder rengøring, fortsættes lejemålet.
Afventer dog forhandlingerne med kommunen.
HTN og ABJ udarbejder en aktivitetskalender for brugen af
kirkehusets lokaler.
AE oplyste at der er arrangeret tur for alle konfirmanderne fredag
den 13. marts. Turen går til: Roskilde domkirke, Christians Kirken,
Vor Frelser kirke og en tur på Strøget. Turen afsluttes med et besøg
hos Søren Schiøler Linck i Vesterbro sogn. De ca. 60 konfirmander
glæder sig meget til turen.
AE har til stor glæde for pårørende afholdt begravelsessamtaler i
kirken. AE og pårørende finder at kirkerummet er velegnet til dette
formål.
AE afslutter vikariatet i Præstø den 31. marts 2015, hvorefter hun
fortsætter i et vikariat i Stege. Det er således det sidste MR-møde i
Præstø som AE deltager i.

Punkt 10.
Eventuelt.
Folkekirkens nødhjælp.

HJØ har videre sendt en opfordring til deltagelse i Folkekirkens
sogne indsamling. Opfordringen kom desværre med så kort et
varsel, at MR ikke kan påtage sig opgaven.

Byggeregnskab.
MR har modtaget det endelige byggeregnskab for istandsættelse af
kirken. Regnskabet er sendt videre til provstiet og til
Kirkeministeriet. Til sidstnævnte med ansøgning om statsstøtte til
istandsættelsen efter den gamle ordning. Måske svar i år ellers
næste år. Vi er med i puljen af ansøgere.
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Kirkens tag og vinduer.

Kirkens tag blev gennemgået den 26. februar af arkitektfirmaet
Brøgger. MR afventer rapport fra gennemgangen.
Vinduerne i kirken dugger meget, efter at forsatsvinduerne er sat i.
Der er nu boret huller udvendigt for at afhjælpe problemet.

Spejderløb.

Spejderne fra hele Sjælland deltager i ”Wagadugoløbet” der i år er
henlagt til Præstø. Temaet: ”Politiets jagt på gangstere” har til
formålet fået lov til at låne kirkens tårn.

SYLF.

KL orienterede om Sydsjælland og Lolland Falsters skoletjeneste,
der fra august 2014 har dækket et samarbejde mellem skolerne og
alle kirker i området. Folkekirkens Skoletjeneste lægger op til
undervisning, der formidler viden om kristendom, livsfilosofi og
etik – både historisk og nutidigt. Et spændende initiativ.

Askebægre ved kirken.

Der indkøbes tre styk askebægre til opsætning ved kirkens
indgange. PH sørger for opsætning og tømning.

Træer.

KL har anmodet Vordingborg kommune om at fælde træet ved
vejen til parkeringspladsen i Dalen. Træet tager udsigten til kirken,
når man kommer fra Østerbro.

Formandsmøde.

KL deltager i mødet for menighedsrådsformænd.
Næste møde afholdes den 12. maj 2015 kl. 15.50 i kirkehuset.

Tak til Anette Ejsing.

Præstø, den 12. maj 2015.

underskrifter

MR afsluttede mødet med at udtrykke en varm tak til Anette Ejsing
for hendes vikariat. MR og hele menigheden vil savne AE´s
personlighed, erfaring og menneskelige indsigt.

