Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde den 10. juni 2015
kl. 18.30

Tilstede:

Mette Bjerrum, Rie Sørensen, Helga
Wolf, Hans Helmuth Hansen, Helene
Drejer, Arne Gammelgaard, Merete
Overgaard, Erik Kempfner, Majanita
Hansen.
Under punkt 2 forlod Majanita Hansen
mødet.
Under punkt 2 deltog arkitekt Henning
Johansen

Afbud:

Ingrid Salinas, Inger Petersen

1. Godkendelse af dagsorden

1. Dagsordenen er godkendt

2. Gennemgang af budene vedr. etape 2

Punktet er på lukket møde

kirketaget.
Arkitekt Henning Johansen deltager i dette punkt. Vi
skal træffe beslutning om hvilket bud vi ønsker at
benytte.
3. Beslutningspunkter:
a. Endelig vedtagelse af vedtægter for
kontaktperson
Bilag fremsendes 1
b. 1. Indstilling fra Kirkegårdsudvalget:
Godkendelse af, at fjerne ikke bevaringsværdige
gravsten – Bilag vedhæftet 2
2. Indstilling fra Kirkegårdsudvalget:
Godkendelse af at Assistens kirkegården ændres
i den bageste fjerdedel. Bilag vedhæftet. 3
Se desuden følgende link med billeder af gravstene.
https://www.dropbox.com/sh/quzlhrqfsyhjv6x/AABV
veop5MZvm5MGZ89sUmZIa?dl=0

c. Forslag om at fjerne betaling ved
lørdagsbegravelser v/ Kirkeværgen.
Til drøftelse og evt. beslutning

3a. Vedtægter for kontaktperson er
vedtaget og lægges på kirkekontoret.
3b. Præcisering: Det er ikke
kirkegårdsudvalget, men
kirkegårdsudvalgsformand Helene
Drejer og kirkegårdsleder Majanita der
har udsendt dette punkt.
1. Punktet blev drøftet og
debatteret og der var 6 der
stemte for og 2 der stemte imod
at de ikke bevaringsværdige
sten fjernes.
Hans Helmuth Hansen og Arne
Gammelgaard.
2. Enstemmigt vedtaget
3c. Punktet blev drøftet. Det blev
besluttet, at vi skal vide mere om hvad
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d. Indstilling fra Ingrid Salinas til at støtte et 3
måneders jobtræningsforløb i Store Heddinge
sogn for kandidat i teologi Tina Preus Hansen.
Se indstilling i bilag. 9
e. Indstilling fra Ingrid Salinas til at være med i
Projekt ensomhed i Roskilde Stift. Se bilag 10

4. Orientering fra:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Formanden
Kontaktpersonen
Præsterne
Kirkeudvalget
Kassereren
Gennemgang og orientering af regnskabsrapport pr.
31.5.2015 bilag 3 og 4
Præstegårdsudvalget
Aktivitetsudvalget
Medarbejderne
Kirkegårdsudvalget
Kirkeværgen

det egentlig koster kirken. Punktet
tages op igen, når vi ved mere.
3d. Det er vedtaget, at Tina Preus
Hansen må komme i
jobtræningsforløb.
3e. Punktet blev drøftet. Vi mener det
er et godt og spændende projekt, men
behovet er allerede dækket i området af
Café Stevnen, som vi godt kunne
forstille os et samarbejde med.
4a. Intet nyt
4b. Bøgen er blevet fældet og der er nu
blevet rodfræset.
4c. Intet nyt
4d. Der er bestilt og monteret en
motordrevet hammer på kimeklokken.
Der er blevet anskaffet 10-20 nye
salmebøger. Ca. 50 blev bundet nyt.
Ift. lysgloben arbejder kirkeudvalget
videre.
4e. Orientering givet
4f. Der er påbegyndt undersøgelse af
vinduer i præstegården.
4g. Plan er sendt ud og orientering
givet.
Møde med frivillige d. 17. juni 19.0020.00
Bynight (26/6) – Det er Rie der er
tovholder for kirkens deltagelse.
Sommerkoret og kirkesangerne
deltager. Aftenandagt kl. 22.00 ved
Ingrid.
4h. Intet nyt
4i. Intet nyt
4j. Kirkeværgen mener ikke at man
kan rappelle ned af kirketårnet.
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5. Eventuelt

5a. Helene: Jeg mener, at når man
laver et punkt til menighedsrådsmødet,
skal det skrives ind i et dokument – der
kan evt. udarbejdes et ark man kan
udfylde. Når der indstilles punkter,
som er en mail der er lavet om til et
dokument, kan det ikke altid læses, da
skriften bliver meget lille.
5b. Helene: Landsforeningen af
Menighedsråds årsmøde 2015 – kort
fortalt.
5c. Hans Helmuth lægger nogle
brochurer fra Emmaus hos Inger i
administrationshuset.

6. Punkter til næste møde
7. Lukket møde:
Dato:
Underskrift:
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