Seneste version

Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i 10. februar 2015
kl. 18.00
Tilstede:

Hans Helmuth Hansen, Inger Petersen,
Mette Bjerrum, Merete Overgaard, Rie
Sørensen, Helga Wolf, Majanita Hansen
Arne Gammelgaard, Helene Drejer,
Ingrid Salinas.

Afbud:

Erik Grønvall Kempfner

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden
a. Invitation til møde 19. marts vedr. dette års
Pinsegudstjeneste i Boesdal 25. maj – i
Lyderslev Præstegård.
b. Invitation til Formandsmøde i Provstiet den
26.2. En mere end formanden kan deltage
c. Menighedsrådets it- postkasse; hvem tager sig
af indkomne mails. Opgavefordeling.
d. Alkoholpolitik – til afstemning og vedtagelse 2.
BILAG
e. Orientering fra møde med frivillige den 5.2.15
f. Kalkningsprojekt i Tryggevældeprovsti. Se bilag.
Menighedsrådet skal godkende vedtægten
inden formandsmøde den 26. 2.2015, hvor
vedtægten skal underskrives af alle deltagende
menighedsråds formænd.
g. Orientering fra møde med sangerne den
29.1.2015

3. Regnskabsfører/kasserer
a. Balance på regnskabsåret 2014 – orientering
Bilag
b. Bilag til regnskabsinstruks – medbringes til
underskrivelse

Godkendt
2a. Rie deltager, Ulla spørges om hun
også vil deltage.
2b. Rie og Mette B. deltager
2c. Inger videresender mails fra DAP til
relevante personer.
2d. Nyt forslag til vedtagelse på næste
møde.
2e. Orientering givet. 6 frivillige har
meldt sig. Rie er toastmaster for
gruppen. Referat fra mødet udsendes til
rådsmedlemmerne.
2f. Alle stemte for kalkningsprojektet.
2g. Orientering givet. Rie fremsender
referat fra mødet til rådsmedlemmerne
3a.Regnskabet gennemgået, der mangler
pt. noget omkring moms.
3b. Regnskabsinstruksen er godkendt, de
respektive underskrifteberettigede skal
komme forbi adm. huset og underskrive.
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4. Kontaktperson
Orientering

4. Orientering givet.

5. Præsterne
a. Orientering

5a. Orientering givet.
Sorggruppe for unge startes op.
Kristen meditation startes op 3. torsdag i
hver måned kl. 17.15.
Porten (den røde dør) mellem
præstegården og kirkegården skal låses
hver aften.

6. Kirkeværgen
a. Orientering

6a. Intet nyt

7. Kirkeudvalget
a. Præsentation af planlagt indkøb af lysglobe
b. Orientering vedr. kirkens tårn og tage – vedr.

7a. 2 modeller er vist, der arbejdes
videre på sagen.

finansiering – svar fra Provstiudvalget

8. Præstegårdsudvalget
a. Orientering vedr. indbrud

9. Kirkegårdsudvalget
a. Orientering svar fra provstiet vedr. det store
bøgetræ
10. Aktivitetsudvalget
a. Koncert 7. marts med Tamra Rosanes.
Samarbejde med Rotary
b. Forårets aktiviteter
11. Personalet
a. Orientering

7b. Orientering givet. Projektet forventes
at blive sat i gang sidst på sommeren.
8a. Præsten har igen haft indbrud.
Præstegårdsudvalget har af den grund
besluttet at installere alarm i
præstegården.
9a. Orientering givet. Punktet skal med
på næste provstiudvalgsmøde.
10a. Orientering givet.

11. Intet nyt.
Majanita tager en runde blandt
personalet, for at høre hvordan de har
det.
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12. Eventuelt
a.

12. Drøftelse omkring Folkekirkens
nødhjælps indsamling.

Mødet sluttet kl. 22.00
Dato: 10.02.2015
Underskrift:
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