Referat af

menighedsrådsmøde i Skibinge

den 26. maj 2015 kl. 19.30
i Skibinge Kirkehus
Referat:
1) Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.
2) Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal 2015
Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 blev gennemgået og godkendt.
3) Opfølgning på provstesyn - Skibinge Kirke
Synsprotokol gennemgået.
4) Opfølgning på provstesyn – Præstegården
Synsprotokol gennemgået. Menighedsrådet diskuterede behovet for nye vinduer i
præstegården i stedet for renovering af de gamle vinduer. Menighedsrådet ønskede
økonomien vedr. en gradvis udskiftning til nye vinduer undersøgt specielt i forhold til
varmebesparelser og indeklima mht. træk. Dette punkt ønskes taget op med Præstø
Menighedsråd på et fællesmøde.
5) Forberedelse af budget 2016
Den foreløbige driftsramme for 2016 er udmeldt af Provstiet, og er fastholdt
beløbsmæssigt fra 2015. Der skal derfor spares eller argumenteres for ønsker til
udvidelse af driftsrammen for 2016. Arbejdet med minikonfirmander er lovpligtigt og
skal derfor medtages i budgettet for 2016, der ønskes et beløb på DKK 20.000. De 5
punkter, der er synsudsat ved provstesynet, bliver medtaget i anlægsrammen for
budgettet for 2016. Budgettet fremsendes til provstiet inden den 15. juni 2015.
6) Kommende aktiviteter
De kommende aktiviteter blev gennemgået efter aktivitetsudvalgsmødet dags dato. Der
bliver et bredt udvalg af spændende aktiviteter i de kommende måneder startende med
Sankt Hans Aften.
7) Opfølgning på synsudsatte arbejder
Ny styring på varmeanlægget i kirken er installeret og taget i brug. Der er ikke iværksat
yderligere synsudsatte arbejder, da der afventes økonomi til betaling.
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8) Personalet (Behandles for lukkede døre i tilfælde af personlige oplysninger)
Der blev orienteret fra fællesmødet for kontaktpersoner den 21. maj 2015.
9) Præsten orienterer
Menighedsrådet godkendte, at der trykkes et passende antal eksemplarer af Hans
Jørgen Østergaards nye salmetillæg udarbejdet under hans orlov. Der udarbejdes en
lille gudstjenestevejledning, der skal være tilgængelig i kirken. Det blev besluttet, at
præsten vejleder kirkens besøgende i forhold til gudstjenestens forløb efter
gudstjenesteform og besøgende.
10) Formanden orienterer
Der har været indbrud i maskinhuset mellem den 8. og 11. maj, hvor der er blevet stjålet
maskiner for ca. DKK 162.000. Indbruddet er meldt til politiet og til forsikringsselskabet.
10 krukker ved parkeringspladsen er blevet stjålet natten til den 13. maj 2015. Tyveriet er
meldt til politiet og til forsikringsselskabet.
11) Spørgetid for personer uden for menighedsrådet
Intet.
12) Eventuelt
Forslag til dato til fællesmøde med Præstø er den 30. juni kl. 19 i Skibinge Kirkehus.
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