Sankt Katharina kirke, Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
Den 26. november 2014 kl. 18.00

Tilstede:

Rie Sørensen, Mette Bjerrum,
Merete Overgaard, Majanita
Hansen, Hans Helmuth Hansen, Arne
Gammelgaard, Helga Wolf, Erik
Kempfner, Ingrid Salinas
Helene Drejer fra punkt 5

Afbud:

Preben Olsen ikke fremmødt

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendt

2. Formanden
a. Meddelelser
b. Næste års mødekalender til godkendelse
BILAG

2a. orientering omkring bøgetræet på
den gamle kirkegård. Helga
undersøger hvor meget det vil koste
at tage prøver at træet, dette for at
se hvor dårligt det er.
2b. Næste års mødedatoer, fastlagt,
Inger skriver datoerne ind i kirkeweb.

3. Regnskabsfører/kasserer
a. Regnskabsrapport til fremlæggelse,
inklusiv kort referat fra økonomimødet
med udvalgsformændene. BILAG

3a. Regnskabet fremlagt, vi forventer
at ramme på ca. kr. 0 for 2014

4. Kontaktperson
a. Godkendelse af ryge- og alkoholpolitik.
Politikkerne har været drøftet med
personalet. BILAG

4a. Punktet tages med på næste
møde med redigeret tekst, til endlig
vedtagelse. Rie retter teksten til
næste møde.

Flere af rådmedlemmerne har være
på kursus i regnskabsforståelse, fint
kursus.
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5. Præsterne
a. Minikonfirmander forår 2015. Forslag fra
Erik til hvordan det skal gennemføres.

5a. Menighedsrådet bakker op
omkring minikonfirmander incl.
deltagelse af organist.

b. Konfirmandstuen. Forslag fra Ingrid til
opsætning af galleriskinner og gardiner, så
rummet kan blive et godt mødeforedragsholder osv. rum. Forslaget er også
sendt til Præstegårdsudvalget.

5b. Menighedsrådet bakker op
omkringforslaget, men det er
præstegårdsudvalget der tager den
endelige beslutning.

6. Kirkeværgen
a. Meddelelser

6a. Der er sat nye porte i garagerne.

7. Kirkeudvalget
a. Orientering om processen vedr. udskiftning af
kirkens tag.

7a. Orientering omkring evt.
fondraising til at skaffe midler.

8. Præstegårdsudvalget

8a. Intet nyt

Der er sat nye vinduer i det gamle
kapel, en større istandsættelse er i
gang i kapellet.

a.
9. Kirkegårdsudvalget

9a. Intet nyt

a.
10a. Gennemgang af vinterens
10. Aktivitetsudvalget
Orientering om aktiviteterne i kirken i 2015 Bilag aktiviteter. Rie laver aktivitetsskema
som mailes til
kommer senere.
menighedsrådsmedlemmerne m. fl.
Henvendelse fra FKN vedr. indsamling
den 8/3. MR bakker op.
11. Personalet
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a. Ifbm. oprydning er der fundet nogle gamle
pengesedler (345,00 kr.) Tilbud givet om
køb. Til godkendelse

11a. Godkendt

12. Eventuelt
a.

12a. Menighedsrådet anbefaler at
adventskransen skal hænge under
lysekronen.

13. I henhold til menighedsrådslovens § 11 skal der
for næste funktionsperiode ske valg af
a. Formand (hemmelig afstemning)
b. Næstformand (hemmelig afstemning)
c. Kirkeværge
d. Kasserer
e. Sekretær
f. Kontaktperson
g. Den bygningssagkyndige, der skal deltage
i de årlige syn
h. den person, der er bemyndiget til at
underskrive dokumenter sammen med
formanden.
i. I forhold til medlemmer af de forskellige
udvalg, er det ikke lovbestemt at skulle
vælge på ny. Men hvis der er ønsker om
at skifte til andet udvalg, så kan man fint
gøre det her officielt.

13a. Som formand blev Rie Sørensen
valgt med 7 stemmer
13.b. Som næstformand blev Mette
Bjerrum valgt med 6 stemmer, en
blank stemme.
13c. Hans Helmuth Hansen blev valgt
til kirkeværge
13d. Merete Overgaard blev valt som
kasserer
13e. Helene Drejer blev valgt som
sekretær
13f. Helga Wolf blev valgt som
kontaktperson
13g. Tommy Bagger blev valgt som
bygningssagkyndig
13h. Merete Overgaard blev valgt
som underskriftberettiget.
13i.
Kirkeudvalget består af:
Mette Bjerrum og Arne Gammelgaard
og Ingrid Salinas.
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Kirkegårdsudvalget består af:
Helene Drejer, Helga Wolf, Merete
Overgaard
Præstegårdsudvalget består af:
Rie Sørensen, Arne Gammelgaard.
Aktivitetsudvalget består af:
Rie Sørensen, Ingrid Salinas, Erik
Kempfner, Mette Bjerrum
Valgudvalg:
Rie Sørensen, Helene Drejer, Ingrid
Salinas.
Menighedsplejen består af:
Merete Overgaard, Ingrid Salinas, Erik
Kempfner, Niels Thomsen, Helene
Drejer, Mette Bjerrum
Mødet sluttet kl.

22:00

Dato: 26.11.2014
Underskrift:
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