Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde den 15. september 2015
kl. 18.30 i konfirmandstuen

Tilstede:

Afbud:

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

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen for åbent møde er
godkendt.
Ingrid Salinas ønsker at punkt 7b
kommer på ordinære
menighedsrådsmøde, i stedet for på
lukket møde, da der ikke
personrelaterede data i punktet.

2. Temadebat. Opfølgning/orientering fra mødet om
kirken på landet.

2. Orientering givet

3. Beslutningspunkter:
a. Indstilling fra Kirkegårdsudvalget vedr.
gravstenene fra opsagte gravsteder. Drøftes igen
- til beslutning- Bilag
b. Indstilling om at vælge et udvalg. Martin
Norddahl stopper som organist hos os den 30.
september 2015. Ønske fra formanden om at der fra
Menighedsrådets ønsker, kan sammensættes en
stillingsannonce til en ny organist.

3a. Det er besluttet at gravstenene
skal til ”gravsted med samvittighed”
med 5 stemmer for og 2 imod.

4. Orientering fra:
a. Formand
b. Kirkeværge
c. Præstegårdsudvalget
d. Kirkegårdsudvalget
Orientering om grandækningskursus den
20.10.2015, hvor kirkegården er vært ved kurset
e. Præsterne
f. Kirkeudvalg

3b. Rådet mødes hurtigst mulig med
forventningsafstemning. På mødet
nedsættes et udvalg. Rie indkalder
til mødet.

4a. Formanden har meldt afbud
4b. Orientering givet.
4c. Orientering givet.
4d. Orientering givet.
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g. Kasserer
Regnskabsrapport fremlægges- til orientering –
Bilag
h.
Orientering om budget 2016 – kort referat fra
budgetsamrådsmøde 8.9.2015
i. Aktivitetsudvalg
j. Medarbejderne
k. Kontaktperson
a. Drøftelse af tilbud om at købe gymnastiksalen
på Store Heddinge gamle skole og jordstykket
mellem kirken og kirkegården. – Bilag
b. Orientering vedr. pauser på kirkegården

4e. Intet nyt
4f. Orientering givet.
4g. Orientering givet.
4h. Provstiet har bevilliget kr. 200.000
til styning af lindetræer.
4i. Der afholdes møde i næste uge.
4j. Kravene til cykelkirke, er ikke
opfyldt.
4ka. Helga svarer Familien Nissen, at
menighedsrådet ikke på nuværende
tidspunkt har mulighed for at købe
jordstykket.
Helga orienterer Gruppen der ejer
Egestræde, at menighedsrådet ikke
ønsker at erhverve den gamle
gymnastiksal
4kb. Orientering givet.

5. Eventuelt
6. Punkter til næste møde

5.
Nedsættelse af dommerpanel til
grandækningskursus. (3
rådsmedlemmer)
Forslag til pauser på kirkegården

Dato:
Underskrift:
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