Menighedsrådsmøde i Store
Heddinge sogn, Onsdag den 17.
August 2016, kl. 18,30 i
konfirmandstuen.

Tilstede: Mette Bjerrum, Majanita Hansen, Erik Grønvall
Mødet blev efter godkendelse af
Kempfner, Arne Gammelgaard, Hans Helmuth Nøhr Hansen, dagsorden suspenderet af
Helene Drejer Hillerup Christensen, Rie Sørensen, Ingrid
formanden.
Salinas
Regnskabsføre: Inger Gudmand Petersen
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Afbud:
Godkendelse af dagsorden

Godkendt efter punkt 2, 5 & 6 er
fjernet fra MRs møde og sendt til
henholdsvis præstegårdsudvalget
og kirkeudvalget.
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Forslag om vedtagelse af etablering af hurtigt trådløst
netværk i konfirmandstue (præstegårdsudvalg)
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Udlån af lokale til AA møde aktivitet, der indstilles fra fmd.
at AA kan låne enten konfirmandlokale/nordfløj alt efter
hvilket der er ledigt, mod betaling af faktiske udgifter
Vurdering og overvejelse om af skifte system fra Churchdesk
til KMC, Ingrid orienterer
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Indkøb af 30 nye salmebøger Ingrid orienterer
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Forslag fra Charlotte Muus: Ændring af rengørings
procedure i kirkerummet.
1. At bede håndværker opsætte salmetavler.

2. At afvente besked fra organist om kamera ved
alteret.

3. At afsætte penge til gulvvask i kirken og undersøge,
hvem der kan gøre en sådan tilbundsgående
gulvvask under hensyntagen til gulvets særlige
beskaffenhed. Der skal undersøges om der er
maskiner til en sådan vask, og om det er nødvendigt
først og foretage en manuel grundrengøring.
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Valgudvalget: til orientering/beslutning
Orienteringsmøde den 13. september indkaldelse/dagsorden - fælles i provstiet. Hvem gør hvad.
Uddeling af opgaver.
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Ansøgning til provstiet om frigivelse af opsparede midler fra
kalkningspuljen samt tillægsfinansiering i forbindelse med
tag renoveringen ifølge bilag.
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Meddelelser fra:

a

Personalet,

b

c

Formand :
Underskrivelse af samarbejdesaftale om delansættelse af
organist
Næstformand

d

Kasserer

e

Kontaktperson

f

Præsterne

g

Kirkeværgen
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Kirkeudvalget
1: Orientering vedr. Tagrenovering
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Præstegårdsudvalget, til orientering
Ekstraordinært provstesyn den 24. august kl. 12.00 med
deltagelse af menighedsrådsformanden og
præstegårdsudvalgsformanden.
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Kirkegårdsudvalget

k

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget: til orientering
Referat fra seneste møde i juni inkl. plan for efteråret.
Samarbejde med Store Heddinge Rotary klub nytårskoncert 2017
Bidrag på 5.000 kr. fra Store Heddinge Rotary klub til
menighedspleje/julehjælp 2016.
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Sankt Katharina kirke gratis med i den nye Stevnsfolder: 50
things to do on Stevns 2016-2017.
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Evt.

Mødet sluttet kl.
Onsdag den 17. august 2016, referat godkendt af:
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