Seneste version

Sankt Katharina kirke, Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
21. januar 2014, kl. 19.00
Tilstede:

Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden
a. Meddelelser
1. Forespørgsel fra Jørgen Sandgaard om lån
af nordfløjen/konfirmandstue til FKN
indsamling den 9. marts 2014 – til
godkendelse, BILAG
b. Udkast til forretningsorden fremlægges til 2.
behandling og godkendelse. BILAG
c. Mødet den 25.1 med Lyderslev-Frøslev –
orientering. Dagsorden er udsendt
d. Visionsmøde – finde en dato
e. Print – kopiløsning – orientering – BILAG
f. Afskedsreception

Rie Sørensen, Inger Petersen, Mette
Bjerrum, Helga Wolf, Helene Drejer,
Hans Helmuth Hansen, Bodil FrimodtMøller, Merethe Overgaard, Ingrid
Salinas, Arne Gammelgaard
Mette Pape, Erik Kempfner
1. Godkendt, med tilføjelse af 2f. og
6b. 12a.
2a1 Rie informerer Jørgen Sandgaard
om,, at de lokale indsamlere kan
mødes i administrationshuset for
udlevering af ruter. Mette Bjerrum er
vores kontaktperson.
2b. Enstemmigt vedtaget.
2c. Rie giver besked til Torben Nielsen
om, at alle fra Store Heddinge deltager.
2d. Foreløbig dato aftalt. Bodil
kontakter landsforeningen for rådgiver.
Ingrid S kontakter Lille Heddinge
mhp. lån af sognegård.
2e. Merete O kontakter Servicegruppen
og får et tilbud.
2f. Orientering givet

3. Regnskabsfører/kasserer
a. Foreløbig balance på regnskabsåret 2013

3a. Orientering givet.
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4. Kontaktperson
a. Godkendelse af alkoholpolitik fra mødet i
4a. Udsættes til næste møde
november.
Politikken har været drøftet med personalet
og fremlægges i justeret form til
godkendelse. BILAG
5. Præsterne
a. Forslag til ændret ændringer i forhold til
lørdagsdåb
BILAG til godkendelse

5a. Forslaget er godkendt, hvis det
holdes på max 10 lørdagsdåb pr. år.
Ingrid S arrangerer Pilgrimsvandring i
samarbejde med Haslev.
Ingrid beder om at blive indkaldt til
præstegårdsudvalgsmøder. Der har
været holdt et møde uden Ingrids
deltagelse.

6. Kirkeværgen
a. Telefongodtgørelse til Kirkeværgen til
godkendelse
BILAG
b. Orientering om kirkemuren

6a. Menighedsrådet bakker op om at
finde en løsning til kirkeværgens
telefonudgifter.
6b. Overslag på udgiften til udbedring
af stormskaden, er sendt til
forsikringsenheden.
Kirkegårdsudvalget undersøger om der
skal indhentes flere tilbud.

7. Kirkeudvalget
a. Orientering

7a. Ansøgning om penge til udbedring
af kirkens tage er sendt til
provstiudvalget til behandling på
førstkommende provstiudvalgsmøde
28. januar.

8. Præstegårdsudvalget

8. Der skal afholdes møde med
Lyderslev-Frøslev i nærmeste fremtid.

a. Orientering
9. Kirkegårdsudvalget
a. Orientering

9a. Kirkegårdslederen sender breve til
gravstedsejere omkring regler vedr.
kendt fællesgrav, hvad der må stilles

2

Seneste version

på/ved pladerne osv.
10. Aktivitetsudvalget
Orientering om arrangementer

10. Orientering givet

11. Personalet
a.

11a. De nye ugemøder fungerer fint.

12. Eventuelt
a. Ønske fra Organisten
b. Ønske om kursusstøtte til to personer til et
retrætekursus.
I alt 600,00 kr.

12a. Kursusønsker skal mailes til
Helga.
b. Drøftet. Der var overvejende
stemning for et afslag. Rie sender
afslag til ansøgerne

Mødet sluttet kl. 22:00

Dato:
Underskrift:
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