Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde den 12. maj 2015
kl. 18.30

Tilstede:

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

Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 4d flyttes til lukket møde

2. Temadebat (15 minutter):

Drøftelse af øget samarbejde i
pastorat/provsti.
Der er et arrangement den 23/8, efter
gudstjenesterne, som afholdes i Lille
Heddinge, nabopastoraterne skal
inviteres. Lektor Anita Hansen
Engdahl er oplægsholder.

3. Beslutningspunkter:
a. Vedtagelse af vedtægter for kontaktperson
Gennemgang af vedtægten. Bilag fremsendt
tidligere
b. Godkendelse af regnskabsrapport 1. kvartal
2015. Bilag vedlagt
c. Budget 2016 – til godkendelse. Budgettet er
gennemarbejdet på forhånd af udvalgsformænd
og kasserer og indkomne forslag er kommet med
både som anlæg og drift. Vi gennemgår det for
evt. tilføjelser/rettelser. Budgettet skal være
godkendt og klar til indsendelse til provstiet 10.
juni 2015. Bilag vedlagt
d. Forespørgsel fra organisten vedr.
fordelingsnøgle for kursusbudgettet. Bilag
vedlagt.

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

Formanden
Kontaktpersonen
Præsterne
Kirkeudvalget
Kassereren
Præstegårdsudvalget

3a. Vedtægten skal tilrettes og
vedtages på næste møde.
3b. Godkendt
3c. Godkendt

4a. Rie har foretaget en rundvisning.
Folder om kirken er ved at være klar.
Der er nye datoer i udspil vedr.
afsluttende møde med AT.
4b. AT kommer på besøg i næste uge.
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g.
h.
i.
j.

Aktivitetsudvalget
Medarbejderne
Kirkegårdsudvalget
Kirkeværgen

Spørgsmål vedr. kontaktpersonens
arbejde er altid velkomne til Helga.
4c. Indskrivning af konfirmander den
28/6. i 2 af kirkerne.
4d. mobil-pay var oppe at vende
4e. intet nyt
4f. intet nyt
4g. 7/6 er der kaffe under bøgen, med
frokost. Menighedsmødet afholdes
samtidig.
Aktivitetsliste sendes pr mail fra Rie.
4h. Intet nyt
4i. Der arbejdes med ny tegning af den
ny kirkegård som naturkirkegård.
Der er startet en ny medarbejder på
kirkegården, Annette skal være her i 22
uger.
Fremvisning af tegning af assistents
kirkegård.
4j. Orientering omkring kloakering.

5. Eventuelt

Kollekt, hvad gør vi med mønter, Merete
kontakter coop-bank.
Evaluering af kalendermøder tages op på
næste kalendermøde, Inger ønsker
møderne uden for åbningstiden.

6. Punkter til næste møde

Kontaktperson vedtægt
Ny plan over assistents kirkegård til
beslutning
Begravelser på lørdage
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7. Lukket møde:

Dato: 12. maj 2015
Underskrift:
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