Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde den 17. november 2015
kl. 18.30 i konfirmandstuen
Tilstede:
Afbud:

Rie Sørensen, Tina Preus Hansen,
Hans Helmuth Hansen, Mette
Bjerrum, Helga Wolf, Merete
Overgaard, Arne Gammelgaard, Ingrid
Salinas, Majanita Hansen, Inger
Petersen, Erik Kempfner
Helene Drejer

1. Godkendelse af dagsorden

Ingrid Salinas har bemærkning til
referatet fra 6/10, punkt. 4J
Teksten burde være:
Menighedsrådet tager til efterretning
fremover, at hvis der i løbet af en
arbejdsproces med f. eks. APV sker
betydningsfulde ændringer i
arbejdsprocessen, vil man i fremtiden
tilstræbe at opgaven igen tages op i
menighedsrådet.
1. Godkendt

2. Beslutningspunkter:
a. Honorering af Birgit Pedersen, som har spillet til en
masse af vores tjenester på hverdage, søndage,
aftener til de gældende takster. Forslag om at
tilgodese hende et "engangsbeløb" for hendes
store hjælp. Til beslutning
b. Nye kirkegårdsvedtægter og kirkegårdstakster
fremlægges. Til beslutning. Bilag
c. Ansættelsesbeviser til sangerne (tidligere
fremsendt af Helga) - til godkendelse

2a. Enstemmigt vedtaget at Birgit
Pedersen får et engangsvederlag på
kr. 5.000,00

3. Orientering fra:
a. Formand
Koncerten i kirken den 29.11, status
Interviews med Crecea og APV
Status på organistansøgninger
b. Kirkeværge
c. Kirkegårdsudvalget
d. Præsterne

3a. Der er solgt over 100 billetter på
nuværende tidspunkt.

2b. Vedtægten ændres til; Vedtægt
for Assistents kirkegård, Store
Heddinge, og vedtaget
2c. Vedtaget

Ansatte ved kirken deltager ikke gratis
til denne koncert.
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e. Kirkeudvalg
f. Kontaktperson
Orientering fra møde i Provstiet med overskrift:
Mere kirke for pengene
Håndtering af sygemeldinger – bilag fremsendt
tidligere.
g. Kasserer
Budget formål pr. 31.10.2015
med artsspecifikation - til orientering. Bilag
h. Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Næste møde 18.11
i. Medarbejderne

Helga indkalder til et møde i APVudvalget hurtigst mulig.
3b. Byggeriet skrider planmæssigt
frem.
Orientering omkring katafalk
3c. Grandækningen kører efter planen.

3d. Ingrid Salinas har opstartet et
samarbejde med Stevns Kommune
omkring kolramte.
3e. Lysgloben er stadig under
produktion.
Der afholdes ”rejsegilde” den 26.11 kl.
13.30, for håndværkerne. Personalet i
kirken og menighedsråd er også
velkomne, Arne og Hans Helmuth
arrangerer.
Mette Bjerrum har re-installeret
ipad’en, den overgår herefter til
kirketjenerne til brug i kirken.
Orientering omkring brug af sterinlys i
kirken.
3f. Håndtering af sygemeldinger tages
op på næste møde. Ændringer til
ovenstående skal sendes til
kontaktpersonen.
3g. Orientering af regnskabet.
Der indkaldes til møde primo
december for yderligere drøftelse af
regnskabet.
3h. Der er indkøbt nyt klædeskab til
præstegården.
Orientering omkring aktiviteterne.
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3i. Orientering givet. Husk at det skal
registreres i kalenderen når der
bookes et lokale.

4. 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.

4a, Arne blev valgt til formand med 3
stemmer, Helga fik 2 stemmer, 1 blank
4b. Helga blev valgt til næstformand
med 5 stemmer, Hans-Helmuth fik 1
stemme
4c. Til kirkeværge blev valgt HansHelmuth med 7 stemmer, 1 blank
4d. Til kasserer blev valgt Merete med
7 stemmer, 1 blank
4e. Til sekretær blev valgt Ingrid med 7
stemmer, 1 blank
4f. Til kontaktperson blev valgt Erik
Kempfner, 3 stemte blankt.
4g. Som bygningssagkyndig blev valgt
Lars Ibsen med 5 stemmer for, 3
stemte blankt.
4h. Til underskriftsberigtiget blev valgt
Merete med 5 stemmer 3 stemte ikke.
4i. Helene træder ud af
kirkegårdsudvalget. Rie indtræder i
stedet.
Aktivitetsudvalget ingen ændringer.
Kirkeudvalget ingen ændringer.
Præstegårdsudvalget ingen ændringer.
Valgudvalget består af Rie og Mette B.
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Menighedsplejeudvalget består af
Mette B., Tina. Merete, Erik og Inger
5. Eventuelt

5. Ingrid anmoder om at der deltager
en musikalsk konsulent i forbindelse
med ansættelse af ny organist.
Ingrid anmoder om at menighedsrådet
forlader kirkekontoret når der
kommer borgere på besøg.

Mødet sluttet kl. 22.40
Dato:
Underskrift:
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