Seneste version

Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i 7. januar 2015
kl. 18.00
Tilstede:

Afbud:

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

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendt
2a. Der er enighed om at det er en god
2. Formanden
ide og Rie laver invitationen klar til
a. Invitation til et frivillig-møde – invitation
uddeling hurtigst mulig. 1. møde
fremlægges.
b. Statusskema – to do liste for året 2015 –bilag afholdes 5. februar kl. 19.30.
fremsendes
c. Orientering fra møde den 11. 12.2014 og den 2b. Udsat til næste møde.
videre plan for dette.
2c. Orientering givet, der afholdes
d. Alkoholpolitik – til vedtagelse - BILAG
møde med medarbejdergruppen 29.1
kl. 19.30, Rie indkalder til mødet.
2d. Udsættes til næste møde.

3. Regnskabsfører/kasserer
a. Foreløbig balance på regnskabsåret 2014 orientering

3a. Orientering givet. Vi forventer
stadig at komme ud med et lille
overskud for året 2014.

4. Kontaktperson
Orientering

4. Kontaktpersonen er i gang med
rulleskemaer for organist og
kirketjenere.

5. Præsterne
a. Orientering
Ønske fra Ingrid Salinas om at få ført protokol

5a. Inger bestiller en kinabog. Helga
giver besked til kirketjenerne om at
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over kirkegængere/nadvergæster. Det er ud fra
betragtningen at få ægte data at arbejde med.

skrive antal af kirkegængere og
nadvergæster i denne.

6. Kirkeværgen
a. Orientering

6a. Kapellet er rengjort og klar til
brug igen. Tak til Hans Helmut for
godt arbejde.

7. Kirkeudvalget
a. Orientering
b.

7. Kirkeudvalget skal igen sende
ansøgning til provstiet vedr.
tagreparationen m.m.

8. Præstegårdsudvalget

8. Der har været afholdt møde. På
mødet blev drøftet lys- og
adgangsforhold til præstegården.

a. Orientering
9. Kirkegårdsudvalget
a. Orientering
b. Drøftelse af fremsendte bilag vedr.
fældning/beskæring af det store bøgetræ tæt ved
kirken. I forhold til konklusion sendes
efterfølgende ansøgning til Provstiudvalget

9a. Orientering omkring diverse sager.
9b. Der indstilles til at
kirkegårdsudvalget søger
provstiudvalget om tilladelse til at
fælde bøgetræet, og søge om 5%
midler dertil.

10a. Flere fra rådet har givet tilsagn
10. Aktivitetsudvalget
om en hjælpende hånd.
a. Nytårskoncert den 11.1.2015. Hvem
giver en hjælpende hånd med det
10b. Kalenderen er pt. ikke klargjort.
praktiske?
b. Kalender for årets gang i kirken – bilag
fremsendes den 2. januar 2015
11. Personalet
a. Orientering

11a. Medarbejdermødet bliver flyttet
fra den 26.2, til en ny ukendt dato,
Kontaktpersonen kommer med en ny
dato.

12. Eventuelt
a.

12. Menighedsplejeudvalget skal
drøftes på næste møde. Merete laver
et oplæg til næste møde.

Mødet sluttet kl. 21.15
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