Menighedsrådsmøde i Store
Heddinge sogn, tirsdag den 04.
februar 2016, kl. 18,30 i
konfirmandstuen.

Tilstede:

Afbud:

Hans Helmuth Hansen, Arne
Gammelgaard, Mette Bjerrum,
Inger Petersen, Majanita Hansen,
Erik Kempfner, Helene Drejer

Godkendelse af dagsorden

Merete Overgaard, Helga Wolf,
Rie Sørensen, Ingrid Salinas,
Godkendt

1

Fra kirkeudvalg til godkendelse pkt.: 1,2 og 3 (se bilag!)
Lysregulativ

Godkendt

2

Udlejning af kirkens bygninger

Priserne godkendt

3

Kirkeweb & kontorholdspriser

Priserne godkendt

4

Fra kirkegården: Ansættelse af sommerfugl

5

Kirkegårdslederen ansætter
sommerfugle. Pia genansættes
medio marts og Annette primo
maj i 22 uger.
Kirkegårdslederen undersøger
muligheder for rengøring af
kirkegårdskontoret og offentlige
toiletter.
Forslag fra medarbejder repræsentant. Ang.: forlængelse af Ønsket efterkommes.
formiddagspause med 1 kvarter, mod at dagen forlænges
Erik Kempfner tilretter
med et kvarter, (medarbejder betalt!)
ansættelseskontrakterne.

6

Godkendelse af Crecea´s reviderede rapport, til indsendelse Udskydes til næste møde
til AT

7

Meddelelser fra:

a

Formand, Arne Gammelgaard

12/3 Stiftsdag, medarbejder og
råd inviteret, tilmelding til Inger
Petersen, Inger/Arne laver samlet
tilmelding.
Arne vil arrangere en
frivillighedsaften.

1

Aktivitetesudvalget koordinere
frivillige og menighedsrådsmedlemmer til div.
arrangementer, således at der
altid vil være en fra rådet ved
arrangementerne.

b

Næstformand, Helga Wolf

Afbud

c

Kasserer, Merete Overgaard

Afbud
Vedr. Regnskabsinstruks må
udvalgsformændene bruge op til
kr. 5.000 uden det samlede råds
godkendelse.
Regnskabet gennemgået.

d

Kontaktperson, Erik Kempfner

APV-møde afholdes 10.2.
Medarbejdermøde afholdes den
2. marts kl. 13.30.

e

Præsterne, Ingrid Salinas, Erik Kempfner

Orientering givet

f

Kirkeværgen, Hans Helmuth Hansen

Intet nyt

g

Kirkeudvalget, Mette Bjerrum

Orientering givet.
Der installeres ny vaskemaskine
og tørretumbler til adm. huset.
Skabe, 4 stk., til medarbejdere
med lås til adm. hus er bestilt.

h

Præstegårdsudvalget, Rie Sørensen

i

Kirkegårdsudvalget, Helga Wolf

Der skal afholdes møde i nær
fremtid.
Kirkegårdslederen har
udarbejdet plejeplaner og
arbejdsplaner er udarbejdet.
Helene er valgt som medlem.
Konstituering følger snarest.

j

Aktivitetsudvalget, Rie Sørensen

k

Personalet, Majanita Hansen

Afbud.
Arne Gammelgaard hænger
tønder op.
Arne Gammelgaard tjekker op på
priser på lærred/smartboard til
konfirmandstuen.
Majanita laver oplæg til
beslutning vedr. fotografering i
kirken ud fra Mette P. oplæg.
2

Rie rykkes for oversættelse af
kirkefolderen. Der er enkelte
ændringer før endelig trykning.
Majanita fremviste en ”året der
gik” flyer fra sit sogn. Ideen kan
evt. bruges på bagside at
liturgiarket.
Evt.

Topkapning af træerne på gl.
kirkegård sker den 15.2,
Kirketorvet afspærres totalt.
16. og 17. februar afspærres
Erikstrupvej (Rundt om kirken)
Helene opfordrer til åbenhed
omkring det forestående valg,
hvem bliver siddende og hvem
går af.
Vi har modtaget en ansøgning om
menighedspleje til konfirmation,
ansøgningen godkendes

Mødet sluttet kl. 21.12
Torsdag den 04. februar 2016, referat godkendt af:

3

