Menighedsrådsmøde i Store
Heddinge sogn, torsdag den 12.
Maj 2016, kl. 18,30 i
konfirmandstuen.
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Tilstede:

Arne Gammelgaard, Helene
Drejer, Rie Sørensen, Mette
Bjerrum, Hans Helmuth Hansen,
Ingrid Salinas, Erik Kempfner,
Majanita Hansen, Inger Petersen

Afbud:
Godkendelse af dagsorden

Merete Overgaard,
1. Godkendt med tilføjelse af
punkt 3b og 5d.
2. Enstemmig vedtaget

2

Forslag om vedtagelse af projektforslag ang. Handicap
indgang (kirkeudvalg) Forslag set på sidste MR møde!

3a.

Forslag om godkendelse af projektforslag ang. Nye låger i
portal i hovedindgang mod vest.

3a. Enstemmig vedtaget

3b.

Forslag om godkendelse af ansøgning om 5% midler til akut
opstået skade på væg i skibet (oktogonen) over korbuen
Forslag fra kirkegårdsudvalg: Godkendelse af oprettelse af
lapidarium (se bilag)

3b. Enstemmig vedtaget
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4. Enstemmig vedtaget

5

Meddelelser fra:

a

Personalet,

5a Personaler ønsker
tilbagemelding omkring Crecea
og arbejdstilsynet. Konklusionen
fra rapporten fremlægges på
medarbejdermødet den 25.5 af
kontaktpersonen.

b

Formanden

5b. APV’en er opdateret. Der er
nedsat et lokalt sikkerhedsudvalg,
som består af
medarbejderrepræsentant,
arbejdsmiljørepræsentant,
kontaktperson og formanden.
Formanden opfordrer til at finde
kandidater til menighedsrådet.
Arne og Helene udarbejder noget
hvervemateriale.
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MR skal finde dato for budget lægnings møde

Udvalgsformændene og Inger
mødes den 18. maj kl. 18.30 i
adm. huset.
Ekstraordinært
menighedsrådsmøde den 25.5 kl.
17.00, med et punkt,
godkendelse af budget.

c

Næstformand

Intet

d

Kasserer
5d. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 31.3.2016

5d. Godkendt.

e

Kontaktperson

Der er startet en sommerfugl på
kirkegården.
Der er blevet tilknyttet en person
2 timer om ugen, i maj måned er
hun tilknyttet kirken, fra 1. juni
bliver det 4 timer med tilknytning
til kirkegården.

f

Præsterne

Menighedsrådet støtter op om
reformationsgudstjeneste den
31.10-2107. Vi opfordrer til at
vores organist og præster er med
i planlægningsudvalget.

g

Kirkeværgen

h

Kirkeudvalget
1: Orientering vedr. Tagrenovering
2: Orientering om kirkesyn
3: status på igangværende tiltag

Vaskerummet er færdigt i
administrationshuset.
5h1, Stilladset forventes nedtaget
i uge 22. Det kører planmæssigt.
5h2, Der har været en grundig
gennemgang af alle kirkens
bygninger, referatet er undervejs.
5h3. Orientering omkring
rengøring af varmekanalerne
mm.

i

Præstegårdsudvalget

5i. Intet nyt.

j

Kirkegårdsudvalget

5j. Kirkegårdsvedtægterne skal
gennemgås igen.
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k

Aktivitetsudvalget

5k. Orientering givet.

6

Evt.

6. Punkter til næste møde skal
være formand/næstformand i
hænde senest den 30.5.2016
Referent: Inger Petersen

Mødet sluttet kl. 21.30
Torsdag den 12. maj 2016, referat godkendt af:
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