Seneste version

Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i 10. marts 2015
kl. 18.30
Tilstede:

Rie Sørensen, Mette Bjerrum, Helga Wolf,
Erik Kempfner, Hans-Helmuth Hansen,
Ingrid Salinas, Helene Drejer, Martin
Norddahl, Merete Overgaard, Inger
Petersen

Afbud:

(Preben Olsen)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Regnskabsfører/kasserer
Godkendelse af regnskab 2014 – Til
godkendelse, hvorefter det skal føres ind i
økonimiportalen elektronisk. Når det er gjort
kan man skrive det helt præcise godkendelstidspunkt ind i referater fra dette møde

Godkendt
2. Regnskabet godkendt
Regnskab 2014 er forsynet med følgende
stempel:
Afleveret den 10-03-2015, kl. 18:19

3. Spisning for rådet
4. Formanden kl. 18:30
a. Menighedsmøde 2015, Hvem planlægger?

4a. Mette Bjerrum og Arne Gammelgaard
planlægger menighedsmøde.

b. Vedtagelse af alkoholpolitik (Bilag)

4b. Vedtaget med 8 stemmer for, 1 undlod
at stemme.

c. Opdatere adresselister til hjemmesiden
d. Halvejsmøde med Lyd-Frø
e. Forslag om ændring af dagsorden - så
møderne ikke bliver for lange

4c. Inger opdaterer siden, når hun har alle
oplysninger.
4d. Forslag til 10/5, Rie inviterer i
samarbejde med Torben Nielsen.
4e. Godkendt

5. Regnskabsfører/kasserer
a. Budget 2016 – planlægge forløbet for
budgetplanlægningen

5a. Næste menighedsrådsmøde flyttes fra
6/5 til 12/5 pga. årskursus for
regnskabsføreren.
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Alle udvalg bedes aflevere deres budgettal
og –ønsker til Inger eller Merete Overgaard
hurtigst mulig.
6. Kontaktperson

6a. Der afholdes medarbejdermøde torsdag
den 12/3 kl. 14:00.

7. Præsterne

Den 21/3 afholdes konfirmandlørdag i
kirken. Merete Overgaard og Arne
Gammelgaard har meldt sig som frivillige
hjælpere.

8. Kirkeværgen

8a. Vi har fået en klage fra kommunen vedr.
at regnvand fra kapellet løbet ud på jorden.
Der er bestilt håndværkere til udbedring
samt diverse andre småreparationer
forventet omkostning kr. 25.000,-

a. Orientering vedr. loft i administrationshuset,
tiendeladen og kapellet
b. Spørgsmål vedr. alarm i præstegården.
Besvares under punkt 10

8b. Se punkt 10
9. Kirkeudvalget
a.
10. Præstegårdsudvalget
a. Orientering om alarm i præstegården og
konfirmandstuen

9a. Arne Gammelgaard indkalder til møde
den 17/3 kl. 18:30.

10a. Udvalget har besluttet at der skulle
opsættes alarm i præstegården og
administrations-huset. Udvalget søger om
dækning af udgiften i 5% puljen.
Faste udgifter skal medtages i budget 2016.

11. Kirkegårdsudvalget
a. Administrationshus-havedag (14. marts) –
sidste frist for tilmelding
b. Sommerfugl(e)2015 Orientering
c. Orientering om bøgetræet situation på den
gamle kirkegård.

11a. Husk tilmelding til Helene vedr.
havedagen den 14/3.
11b. Pia Jørgensen genansættes på 37
timer pr. uge. Derudover er der opslået en
stilling på 32 timer.
11c. Kirkegårdsudvalget søger
provstiudvalget om lov til fældning at
bøgetræet på den gamle kirkegård samt 5%
midler dertil.
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12. Aktivitetsudvalget
a. Referat fra seneste møde den 12. februar
(Bilag)

12a. Ingrid Salinas skriver en liste over
opgaver i forbindelse med påsken, og
hvortil der er brug for frivillige.

13. Personalet
a.

13a. Intet nyt. Eventuelle sager tages op på
medarbejdermødet.

14. Eventuelt

14a. Helene er ked af at møderne starter kl.
18:00, hun har svært ved at nå frem
rettidigt. Ok for at Helene møder kl. 18:30,
hvor det officielle møde begynder.
Helene Drejer er flyttet, men søger
sognebåndsløsning til Ingrid Salinas
14b. Aktivitetsudvalget forsøger at lave én
dag i ”aktiv sommer” i samarbejde med Erik
Kempfner.

15. Punkter til næste møde

15. Ingen punktet

Mødet sluttet kl. 21.00
Dato: 10.03.2015
Underskrift:
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