Sankt Katharina kirke,
Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde den 12. august 2015
kl. 18.30 i konfirmandstuen

Tilstede:
Afbud:

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

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3d tilføjet, og godkendt

2. Temadebat: Kirken på landet. Hvilke input kan vi tage
med til mødet den 23. august i Lille Heddinge. Se
venligst invitationen. Hvor mange deltager fra Store
Heddinge?

Rie laver en samlet tilmelding fra Store
Heddinge.

3. Beslutningspunkter:
a. Regnskabsrapport til godkendelse
Bilag
b. Indstilling fra Kirkegårdsudvalget vedr.
gravstenene fra opsagte gravsteder. Drøftes og
besluttes - Bilag
c. Indstilling fra Kontaktpersonen vedr. afholdelse
af ekstra personalemøde - bilag
d. Pauser på kirkegården.

3a. Kvartalsrapport pr. 30.6.2015 er
godkendt.
Arne kontakter stiftet vedr. udbetaling
af rater på lånet.
3b. Punktet ikke besluttet. 5 stemmer
for, 2 stemmer imod.
3c. OK for afholdelse af ekstra
medarbejdermøde ult. september.
3d. Kirkegårdslederen fastsætter i
samarbejde med medarbejderne op til
30 min. pause een gang daglig.
Arbejdstiden er herefter 7-15 ugens 4
første dage, fredag 7-12. Hensigten
med ændringen er at følge
overenskomsten vedr. arbejdstiden på
kirkegården, og skaffe lige vilkår for
alle ansatte ved kirken og forsvarlig
forvaltning af offentlige midler.
Ændringen træder i kraft pr. 1. januar
2016.

4. Orientering fra:
a. Formand

4a. Rie tilmelder
menighedsrådsmedlemmer til
1

b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Fin presseomtale i løbet af sommeren:
Naturkirkegård og Vejrhane + en ny folder om
kirken er taget i brug.
Kirkeværge
Kirkegårdsudvalget
Toiletterne på kirkegården
Kort info om omlægning af assistents-kirkegården
Præsterne
Erik: Minikonfirmanddag lørdag den 10.10.2015 +
konfirmandundervisningsforløbet 2015-2016
Kirkeudvalg
Kasserer
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Aktivitetsliste – bilag, næste møde 18.8.2015
Medarbejderne
Kontaktperson

ordination af Tina i Roskilde
domkirke.
4b. Orientering vedr. restaurering af
kirken.
Korene tilbydes at benytte
konfirmandstuen til øvning under
kirkerestaureringen, kirkegården skal
være aflåst det næste halve år.
4c. Toiletterne på kirkegården bliver
døgnåbnet igen, i en forsøgsperioden.
Kort info vedr. omlægningen givet.
4d. Rie orienteret om
minikonfirmanddag den 10.10.2015
Orientering givet om
konfirmandundervisningen.
4e. Nyt oplæg til hvem der evt. skal
fremstille vores lysglobe.
4f. Kasseren ikke til stede.
4g. Intet nyt
4h. Orientering givet.
4i. Medarbejderrepræsentanten har
ferie. Intet nyt.
4j. Intet nyt

5. Evetuelt

a. naboforespørgsel
6. Punkter til næste møde

5a. Orientering givet
6. Opsamling på punkt 3b.

Mødet sluttet kl. 21.40
Dato: 12.8.2015

Underskrifter:
2

