Sankt Katharina kirke, Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
23. april 2014, kl. 17.30

Tilstede:

Inger Petersen, Hans-Helmut Hansen, Helga
Wolf, Mette Bjerrum, Erik Kempfner,
Majanita Hansen, Rie Sørensen, Merete
Overgaard, Helene Drejer, Ingrid Salinas
Arne Gammelgaard fra kl. 18.00

Afbud:

Bodil Frimodt-Møller

1. Kl. 17.30
Godkendelse af dagsordenen

1. Godkendt med rettelse af punkt 4a. og
tilføjelse af punkt 3c.

2. Kl. 17.35
Opfølgning på visionsdagen – afslutter med fælles
spisning.

2. Nyt visionsmøde 18/5, kl. 16:30.

3. Formanden
a. Kl. 19.00 Besøg af Provst Erhard S. Westenberg –
orientering fra provsten om den fremtidige
konfirmandundervisning ifbm tidligere møde afholdt med
både kommunen og Store Heddinge skole.

Merete arrangerer noget mad. Hans-Helmuth
køber vin.
3a. Drøftelse
Af konfirmandundervisning 2014/15
3b. Orientering om aftenens for løb.

b. Menighedsmødet den 30. april 2014

3c.

c. Konfirmandvagter

16/5 Arne Gammelgaard
18/5 Rie Sørensen + pigerne
Iflg. provsten indgår der ikke i præstens
stillingbeskrivelse at denne skal passe et
kirkekontor, det er menighedsrådets opgave
at sørge for kompetent bemanding af
kontoret under ferie/kurser ellers lukning af
kontoret.

4. Kl. 19.30

4a. Godkendt
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Regnskabsfører/kasserer
a. Kvartalsrapport pr. 31.3 2014 til godkendelse (BILAG)
5. Kl. 19.40
Kontaktperson
a. Bemanding af kirkekontoret under Ingers ferie - kurser
osv. Til drøftelse og beslutning: Forslag om at
Kirkegårdslederen passer kontoret i ferie og
fraværsperioder.
b. For at dække behovet for et større møde- og
undervisningslokale har Helga undersøgt mulighederne.
BILAG: Tidligere udsendt mail fra Helga
Skal der arbejdes videre med denne mulighed? Og da
indenfor hvilken økonomisk ramme? Vi går over og kigger
på lokalerne på den gamle skole ca. 20 min.

6. 20.30
Præsterne
a.

5a. Menighedsrådet enes om at kirkekontoret
kan holdes lukket med henvisning til
præsternes telefoner.
5b. Helga Wolf indhenter nogle tal på
projektet til næste møde.

6a. Ingrid takker for hjælp i påskeugen.
Pilgrimsvandring og overnatning i kirken gik
godt.
Generalprøve for konfirmanderne den 15/5.
Brandalarm er ønskeligt.

7. Kl. 20.40
Kirkeværgen

8. Kl. 20.50
Kirkeudvalget

9. Kl. 21.00
Præstegårdsudvalget

10. Kl. 21.10
Kirkegårdsudvalget
a. Orientering om forsikringssagen på kirkegårdshegnet
Assistents Kirkegård.
b. Udskiftning af traktor til kirkegårdsarbejdet. BILAG
Til drøftelse og beslutning:
Kirkegårdsudvalget indstiller til indkøb på en gang eller
fordelt over 2-3 gange.
c. Kirkegårdsudvalget planlægger at indbyde alle med
historisk viden om Stevns og kirkegården til et møde.

7. Der er flere træer i præstegårdshaven der
er blevet fældet, samtidig blev de fleste af
rågerederne fjernet.

8.
Der er kirkesyn den 22/5. Der er flere af
punkterne fra tidl. syn der er sat i værk.
9. Intet nyt

10a. Orientering givet. Murermesteren er sat
på sagen.
10b. Enstemmigt vedtaget at der købes en ny
traktor. Der skal i handlen indgå en
græsslåmaskine (alm.) til præstens have.
10c. Orientering givet.
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Formålet er at indsamle relevante historiske oplysninger.
Se bilag. Til orientering
Er der andre udvalg der er interesseret i at være med?
11. Kl. 21.30
Aktivitetsudvalget
a. Siden sidst og kort gennemgang af de næste par
måneders aktiviteter i kirken.

12. Kl. 21.45

11a. Orientering givet.

12. Intet nyt.

Personalet
13a.

13 Kl. 21.55
Eventuelt
a. Læseklubben fortsætter ikke – orientering
b. Evt. flytte næste møde

b. Næste møde 14/5, kl. 19:00

Kl. 22.00 Slut
Dato:
Underskrift:
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