Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde den 7. april 2015
kl. 18.30

Tilstede:

Helga Wolf, Rie Sørensen, Majanita
Hansen, Merete Overgaard, Hans
Helmuth Hansen, Helene Drejer,
Arne Gammelgaard, Inger Petersen
Ingrid Salinas fra punkt 3
Majanita Hansen og Inger Petersen
forlod mødet under punkt 7.

Afbud:

Erik Grønvall Kempfner, Mette
Bjerrum

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendt

2. Temadebat (15 minutter):

2. Punktet tages på næste møde.

Menighedsmødet

Dato udmeldes hurtigst mulig.

3. Beslutningspunkter:
a. Vedtagelse reviderede
kirkeværgevedtægter
Gennemgang af fremsendte (4 bilag) og til
efterfølgende drøftelse og godkendelse.
b. Anmodning fra Ingrid om at vi får givet
gudstjenesten et gennemsyn. Forespørgsel
om vi kan få besøg af lektor Anita Hansen
Engdahl, der kan foredrage om
gudstjenestefornyelse. Til drøftelse og
godkendelse. (Bilag)
c. Forslag til indkøb af kaffe/te-krus i stedet
for plastickopper til kirkekaffen (bilag)

3a. Godkendt med smårettelser. I
§5 ændres beløbet til kr. 3.000 i
stedet for kr. 500,00

4. Orientering fra:
a. Formanden
Merudgift vedr. det ødelagte hegn på
kirkegården – forsikringsselskabet orienteret
b. Kontaktpersonen
Besøg af arbejdstilsynet den 16. april –
gennemgang af dagen.

3b. Ingrid Salinas kontakter Eigil
Andreasen, Lone Balle og Erik
Grønvall Kempfner for et
samarbejde om et foredrag med
Anita Hansen Engdahl.
3c. Rådet anbefaler at vi går over til
kopper/krus, Kirkeudvalget tager
en snak med kirketjenerne
desangående.
4.a. Orientering givet. Arbejdet med
opgravning af kridtblokke sættes i
gang nu.
4b. Dagen starter kl. 10.00 og
forventes sluttes kl. 15.30.

c. Præsterne
Orientering om evalueringsmøde vedr.
konfirmandundervisningen 2014/2015
d. Kirkeudvalget
e. Kassereren
Budgettal fra udvalgene ønskes
f. Præstegårdsudvalget
g. Aktivitetsudvalget
h. Medarbejderne
i. Kirkegårdsudvalget

Der er kommet mange ansøgere til den
ledige stilling som
kirkegårdsmedhjælper i 20 uger.
4c. Intet nyt
4d. Intet nyt
4e. Udvalgsformændene mødes den
8/4 kl. 15.00 i adm. huset
medbringende budgettal.
4f. Intet at bemærke
4g. Der afholdes møde den 30/4.
4h. Intet at bemærke
4i. Intet at bemærke

5. Eventuelt

6. Punkter til næste møde
Vedtagelse af vedtægter for kontaktpersonen.

5. Der mangler folk til at opsætte
flagallé i forbindelse med
konfirmationerne. Tilmelding til
Preben Kosiare.
6. Plantegning over ”den nye
kirkegaard”

