Store Heddinge sogn
Tilstede:

Afbud:
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Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra
Formand
Arne Gammelgaard
Næstformand
Helga Wolf
Kasserer
Merete Overgaard

Menighedsrådsmøde tirsdag
den 12 januar 2016, kl. 18,30
Arne Gammelgaard, Tina Preus
Hansen, Erik Kempfner, Hans
Helmuth Hansen, Mette Bjerrum,
Helga Wolf, Majanita Hansen, Rie
Sørensen, Inger Petersen

Merete Overgaard, Helene
Drejer, Ingrid Salinas
Godkendt
Orientering givet
Orientering givet
Spørgsmål til
præstegårdsudvalget vedr.
bevilling af et større beløb.
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Kontaktperson
Erik Kempfner

Erik har lavet et
tidsforbrugsskemaer til
kirketjenerne, dette skal udfyldes
manuelt.
Sygemeldinger fra kirkegården
skal ske til kirkegårdslederen,
som noterer det i kirkeweb, og
informerer kontaktpersonen.
Øvrige sygemeldinger skal ske til
kontaktpersonen, som noterer
det i kirkeweb.
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Præsterne
Erik Kempfner, Tina Preus Hansen
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Kirkeværgen
Hans Helmuth Hansen

Erik arrangere diakoniens dag
efter samme koncept som sidste
år.
Café Stevnen ønsker et større
samarbejde med kirken.
Tina takkede for den tid hun har
været her ved kirken, og fortalte
om hende oplevelser med
arbejdet her.
Orientering om hvad der rører
sig i øjeblikket.
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Kirkeudvalget
Mette Bjerrum
Præstegårdsudvalget
Rie Sørensen
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Se under punkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10.
Malerarbejdet i præstegården er
pt. udsat til bedre vejr.
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Kirkegårdsudvalget
Helga Wolf
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Aktivitetsudvalget
Rie Sørensen
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Intet

2

Personalet
Majanita Hansen
Valg af formand for valgbestyrelsen
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Beføjelser for udvalgene og deres formænd

Ny regnskabsinstruks er på vej.
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Økonomisk dispositionsramme for udvalg
Forslag til arbejdsbeskrivelse for kirketjenere (se bilag)
Forslag om at kirketjenernes arbejdsopgaver samles
omkring kirken (se bilag)

Er indeholdt i punkt 3.
Enstemmig vedtaget
Enstemmig vedtaget
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Forslag til anvendelse af de resterende midler fra
kirkeudvalgets budget for 2015 (se bilag)

Renovering af varmeanlægget i
kirken, pris ca. kr. 51.000
Enstemmig vedtaget
Indkøb af vaskemaskine og
tørretumbler til adm. hus, og lys
på 1-salen i adm. hus pris små kr.
20.000. Enstemmig vedtaget.
Renovering af kirkens hoveddør i
tårnet og Etablering af handicapslidske ca. kr. 115.000.
Enstemmig vedtaget.
Lysgloben er stadig i produktion.
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Behandling af forslag til Takster for brug af kirke og kapel
(se bilag)

Mette Bjerrum arbejder videre
med taksterne til næste møde
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Til godkendelse: Eriks ”Arbejdstidsskema” udfærdiget til
Ulla og Mette.
Til godkendelse: Mette Bjerrums ”Rulleskema” udfærdiget
til Ulla og Mette.

Enstemmig vedtaget
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Til diskussion, beslutning og godkendelse:
Majanitas ledelsesfunktion på kirkegården:
a) Til diskussion, beslutning og godkendelse:
sygemelding på kirkegåden henvendes til
kirkegårdslederen, der inden arbejdsdagens afslutning
orienterer kontaktpersonen derom.

Styningen er påbegyndt.
Helga Wolf er valgt til formand
for udvalget.
Udvalget holder møde i morgen.
Orientering om kommende
arrangementer.

Rie Sørensen blev valgt.

Kontaktpersonen iværksætter
rulleskemaet i samarbejde med
kirketjenerne
11a. Se under punkt d.
11b. Kirkegårdslederen vender
tilbage med et forslag.
11c. Menighedsrådet bakker op
omkring kirkegårdslederen.

b) Til diskussion, beslutning og godkendelse: pauser
(menighedsrådet udstikker betingelserne, hvorefter
kirkegårdslederen træffer beslutning om pauser (evt. i
samråd med øvrigt kirkegårdspersonale), og melder tilbage
til menighedsrådet om beslutning til godkendelse).
c) Til diskussion, beslutning og godkendelse:
kirkegårdslederens rolle som leder i forhold til
menighedsrådet.
Eventuelt

Mette Bjerrum; Lørdagsdåb skal
fastholdes til 1. lørdag i
måneden, som er vedtaget
tidligere. Juli og december ingen
lørdagsdåb.
Mette Bjerrum; Menighedsrådet
blev orienteret omkring tidspres
på byggeriet.

Næste møde 4. februar kl. 18.30
Mødet sluttet kl. 22.15

