Menighedsrådsmøde
i
Store
Heddinge sogn, tirsdag den 30.
August 2016, kl. 19,15 i
konfirmandstuen.

Tilstede: Arne Gammelgaard, Helene Drejer
Christensen, Merete Overgaard, Rie Sørensen, Mette
Bjerrum, Majanita Hansen, Ingrid Salinas, Erik Kempfner,
Inger Petersen
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Afbud: Hans Helmuth
Godkendelse af dagsorden

Ingrid Salinas beder om at mødet
slutter kl. 20.30
Orientering givet.
Der skal opstilles 8 kandidater.
Udvalgsmændene bedes hver især
lavet et lille oplæg til aftenen.
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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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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
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Ansøgning til provstiet om frigivelse af opsparede midler Orientering givet.
fra kalkningspuljen samt tillægsfinansiering i forbindelse Enstemmig vedtaget at der søges
med tag renoveringen ifølge bilag.
provstiet om honorering af
budgetoverskridelsen.
Udlån af kirken til et arrangement
Erik Kempfner meddeler ”Stevns
En Jonna Christensen fra ”Stevns Folkedansere” har
Folkedansere” at det er OK at låne
kontaktet mig angående lån af kirken onsdag den 19. juli kirken mod betaling iht, til vores
2017 til en koncert kl. 13.00-13.45, der vil være gratis og takster.
offentlig for alle.
I denne forbindelse vil hun også høre om der er
mulighed for rundvisning i kirken.
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Det er harmonika-musik og de har tidligere afholdt
koncert i kirken. Stille og rolige mennesker. Stevns
Folkedansere samarbejder med Køge på dette stævne
og ville blive 800 deltagere, hvis alle deltog (hvilket ikke
er tilfældet).
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Ingrid Salinas og Erik Kempfner
udfærdiger en kontrakt med en
prøveperiode på 1 år, gældende fra
1.1.2017. Nordfløjen stilles til
rådighed mandag og torsdag, dog
skal de vige for vores egne
arrangementer. Lokalet udlånes
vederlagsfrit.
Præsterne informerer personalet om
tiltaget.

Det bliver en større by-event i Store Heddinge.
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Meddelelser fra:

a

Personalet,

Intet

b

Formand :
Underskrivelse af samarbejdsaftale om delansættelse af
organist

Punktet udskydes til næste møde.
Arne Gammelgaard undersøger om
aftalen er juridisk gældende.
Arne Gammelgaard indkalder
Formanden for Lyderslev-Frøslev til
et møde vedr. organisten
tidsfordeling i sognene.

c

Næstformand

Intet

d

Kasserer

Intet.
Kvartalsrapport pr. 30.6.2016
godkendt.

e

Kontaktperson

Erik Kempfner ønsker at fratræde
som kontaktperson.
Mette Bjerrum vælges som ny
kontaktperson.
Mette Bjerrum ønsker opbakning til
jobbet.
Majanita indkalder til APV-møde.
Inger udfærdiger ny
regnskabsinstruks. Inger giver besked
til dem der skal underskrive.

f

Præsterne

Konfirmandundervisningen er
begyndt.
Nyt tiltag er tidebøn.

g

Kirkeværgen

Fraværende

h

Kirkeudvalget
1: Orientering vedr. Tagrenovering

Tidsplanen holder, forventes færdig
medio november.
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i
j

Kirkegårdsudvalget

k

Aktivitetsudvalget

10

Reparation af hegnet er påbegyndt,
forventes færdigt i 2016.
Kirkegårdsvedtægterne er stadig
under revision

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.
Sankt Katharina kirke gratis med i den nye Stevnsfolder:
50 things to do on Stevns 2016-2017.

Orientering givet.

Evt.

Organistansættelsesudvalget tager
aktion på brev fra Charlotte Muus
Mogensen vedr. arbejdstid/opgaver.
Mette Bjerrum kontakter Charlotte
Muus Mogensen.

Mødet sluttet kl. 20.55

Godkendt af:
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Rie Sørensen sørger for rettelse til
vejkirke og 50 things to do, vedr. at
kirken ER åben på mandage.

