Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde den 14. marts 2017
kl. 17.00

Sankt Katharina kirke

Tilstede: Niels Christian, Erik Grønvall Kempfner, Tabitha
Lauritzen, Liselotte Kannik-Marquardsen, Anita Lisette
Poulsen, Ingrid Salinas fra punkt 2 o. Hans Helmuth Nøhr
Hansen, Elisabeth Dolmer, Majanita Hansen.

Afbud: Marianne Agerskov, Charlotte Muus Mogensen
1.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Orientering v. formanden samt beslutningspunkter.
a. Ingrid Salinas ønsker, i lighed med tidligere år, at købe 28 stk.
børnebibler.(Bilag vedhæftes)
b.

Der skal indgås nye forpagtningsaftaler for kirkegårdens
”nabojorde”. (Landbrugsjord samt areal forpagtet af
Haveselskabet Præstevænget).

Niels Chr. har en aftale med Keld
Köcher for at høre nærmere om
disse aftaler.
Niels Chr. taler med den
nuværende forpagter og får
udarbejdet en forpagtningsaftale.
Det samme gælder angående
Haveselskabet Præstevænget.

c.

Sct. Nicolai Tjenesten i Roskilde anmoder om økonomisk
støtte. (Bilag vedhæftes)

Nej

d.

Økonomiudvalget (Anita Lisette Poulsen og Elisabeth Dolmer) samt
formand og næstformand afholdt momsafregningsgodkendelsesmøde den 24. februar.
Udvalget godkendte det fremlagte momsregnskab og
fradragssatserne for denne gang grundet den korte tidsfrist.

Momsregnskabet skal fremover
sendes til MR senest 5 uger før
indberetningsdagen.
Fremover vil formanden ugentlig
attestere bilag inden de sendes.

(Skulle indberettes senest 1. marts)

Det blev ligeledes besluttet at ændre procedure ang. attestation af
bilag til betaling/bogføring.
e.

Fra Provsten har Menighedsrådet modtaget skrivelse vedr.
”Aflastning af sognepræst Ingrid Salinas og boligsituationen i
Store Heddinge Præstegård”.(Bilag vedhæftes)

Præstegårdsudvalget vil tage sig
af sagen.

f.

Da vor aftale med ChurchDesk er udløbet med udgangen af
februar måned, og ChurchDesk har varslet(indført) prisstigning

Besøg fra KMC med en god
fremvisning. Dette kan

på 100% (kontrakten er forlænget med 1 måned til den nye forhøjede pris),har
vi aftalt med ”Kirkens Medie Center” at de må komme for at
demonstrere deres alternativ, der leveres til en betydelig
gunstigere pris.
Kirkens Medie Center kommer den 14. marts(altså i dag) kl. 16.0017.00
og ChurchDesk kommer den 15. marts (i morgen)kl. 16.00-17.30,
hvor de vil fortælle om deres nye (og dyrere) udvidede system.

foretrækkes alt efter hvad
ChurchDesk kan tilbyde d. 15/3.

g.

Vedr. lydanlægget i kirken.
Charlotte er i gang, og har lavet aftaler med en rådgiver i
akustik, samt en tekniker fra North Star.
De kommer henholdsvis den 23. og 24. marts.

Charlotte har møde med
repræsentant fra North Star.
Samt rådgiver i akustik

h.

Vi har modtaget skrivelse ang. ”Lynafledningsanlæg
Forespørgsel om fortsat eftersyn på Store Heddinge Kirke”

Lynafledningsanlægskontrol
forespørgsel i Provstiet.

(Bilag vedhæftet)

i.

Kirketjenerne vil gerne have et par ”Ikea-reoler” til
rengøringsmidler m.m. i udhuset bag
administrationsbygningen.

j.

Kirketjenerne gør opmærksom på, at flere (mindst 9 stk.) af
stolene med fletsæder i kirkerummet er gået i stykker.

k.

Reoler til organistens kontor.

l. Valg af formand i udvalgene.

m.

Revidere ”Bilag til regnskabsinstruks”
Grunddata, opgavefordeling, disponeringsret over
kirkekassens midler (max. beløb) m.v.
(Regnskabsinstruks uddeles i papirform).

n. Formanden ønsker ret til at deltage i alle udvalgsmøder.
o. Der skal vælges et medlem til Menighedsplejen.
p. Deling af Pastoratet Store Heddinge, Lyderslev og Frøslev.

Formand køber.

Behandles af Kirkeudvalget.

Charlotte køber.
Præstegårdsudvalg: Anita
Økonomi- og budgetudvalg: Anita
Aktivitetsudvalg: Charlotte
Lydudvalg: Charlotte
Kommunikationsudvalg: Liselotte
Revisorer: Anita og HansHelmuth

Økonomi- og budgetudvalget
tager denne på møde d. 23/3, hvor
regnskabet bliver gennemgået.
Der afholdes ekstraordinært MRmøde d. 28/3 kl. 16.30, Inger
Gudmund Petersen, hvor
regnskabet skal godkendes.
n. udgår.
o. Liselotte kontakter Ellen
Kongså.
p. Ved et møde den 29/3
gennemgås samarbejdsaftalen
med repræsentant fra DOKS,

Store Heddinge, LyderslevFrøslev og organisten.

3. Orientering samt beslutningspunkter
v. kontaktpersonen, Elisabeth Dolmer.
(Elisabeth har ønsket efterfølgende punkter sat på dagsordenen).

a. Orientering fra medarbejdermødet.
b. Orientering om sikkerhedsgruppen.
c.

Valg af MR-medlem til medarbejdermøderne.

d. Godkendelse af organistsatser og rådighedsbeløb jf. skrivelse i
februar.
e. Møde med Randi.
f.

Budget 2018.

g. Orientering om Processen vedr. Samarbejdsaftalerne med
LY/Frø kirker.

a. Kontaktpersonen refererer fra
medarbejdermøde. Der er lavet en
årsplan for aktiviteter som
vedrører ansatte.
b. Der er nedsat en
sikkerhedsudvalg bestående af
Kirketjener Ulla Schnack Nielsen
og Elisabeth Dolmer.
c. MR har valgt Liselotte KannikMarquardsen til efterårets møde
og Anita Lisette Poulsen til
forårets møde.
d. Organist satserne blev
godkendt.

h. Hjemmesiden (churchdesk eller kmc).

e. Dette tages op på et senere
tidspunkt.

i.

Samarbejdet med provsten, strategi for bedring af dette i

f. Skal indover økonomiudvalget

foråret.

g. se 2p.
h. er behandlet ovenover.
i. kontaktpersonens forslag om: at
invitere provst og biskop efter
påske til et møde med det nye
menighedsråd og bese kirken og
MRs foreløbige arbejde.

4. Orientering fra Aktivitetsudvalget v. ?
a.

Referat fra aktivitetsudvalgsmødet den 21. februar vedhæftes.

5. Orientering fra:
a. Præsterne
b. Medarbejderrepræsentanten
c. Kirkegårdslederen
d. Kirkeværgen

6. Eventuelt:
a. Elisabeth foreslår: Rundvisning på kirkegården før næste MRmøde i april kl. 16.00 v. Majanita.

7. Mødet afsluttet kl.: 18:48

Dato:
Underskrifter:

4. Orientering se referatet fra
aktivitetsudvalgsmøde, som
vedhæftet som bilag.
MR vil i nærmeste fremtid
udarbejde retningslinjer for alle
udvalg mht. fortærring.
Frivilligehedsudvalgets vil få
bredere rammer.
5.
a. AA har doneret 1000 kr. til
menighedsplejen. Der er bestilt
børnebibler til års dåb.
Nørklerne, der låner vores kirkes
nordfløj forsøger sig med at
strikke en dåbsklud til årets
dåbsbørn.
b. fremadrettet vil der være to
tilforordnet der deltager til MRs
møde og repræsenterer
medarbejderne.
c. Intet nyt
d. Kirkeværgen afslutter de
igangværende arbejder inden han
forlader posten helt.
6. MR er enige om at deltage i
rundvisning kl.16 inden mødet
den 19. april.
7. mødet afsluttet klokken 18:48.

