Sankt Katharina kirke, Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
23. september 2014 kl. 19.00

Tilstede:

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

Afbud:
Bodil Frimodt-Møller
1. Godkendelse af dagsordenen

1. Godkendt

2 Formanden:
2a. Forslag om tilføjelse til kirkens flagregulativ. Til
godkendelse. (Bilag) Forslag om ændret flagning ifbm. kl.
16.00 højmessen. Til debat
2b. Sankt Katharina som cykelvenlig vejkirke? Hvis ikke
fortsættes som almindelig vejkirke. (Bilag)
Til godkendelse.
2c. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet.
(Bilag)Til godkendelse

2a. 5. september tilføjes vores nuværende
liste for flagning. Flaget skal op kl. 9 og ned kl.
16.00 eller inden solnedgang på alle søndage.
Vi skal ikke flage på runde fødselsdage og
lign.
2b. Ja til cykelvenlig vejkirke.
2c. 6 stemte for godkendelse, ingen stemte
imod, 3 valgte ikke at stemme.

3. Regnskabsfører/kasserer:
3a. Regnskabsrapport og budgetformål pr. 31.august 2014.
(2 Bilag) Til orientering.

4. Kontaktperson orientering
MUS SAMTALER er ved at blive aftalt. Det er første skridt
hen mod udarbejdelse af en MR lønpolitik.
DIVERSE; Der er gang i forberedelser til lønforhandling.
Sangeres tidsforbrug skal til høring. Starter hos relevante
medarbejdere.

3a. Der indkaldes til møde efter 30.9.14 med
formændene, så vi kan få overblik over resten
af året. Kasseren indkalder.

4a.
Orientering givet.

MEDARBEJDERMØDE Medarbejdermødet flyttet fra
09.10.14 til 06.11.14 kl 13.00 i Konfirmandstuen. For at
kontaktpersonen kan være med.
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5. Præsterne:
5a. Forespørgsel på lån af kirken til Diakoniens dag i
februar 2015. (Bilag) Til godkendelse.

6. Personalet
6a. Evaluering af ugemøderne- orientering fra
medarbejderrepræsentanten.
7. Kirkeudvalget:

5a. Godkendt. Erik er tovholder.
Gudstjenesteliste for 2015 er lavet.

6a. Ugemøderne fortsætter om tirsdagen,
evaluering følger til næste møde.

7a. Orientering givet

a. Orientering om kirkens tag

8. Kirkegårdsudvalget:
8a. Måleraflæsninger
8b. Gravstedsbøger

8a. God ide, Majanita skal have
aflæsningerne hver den 1.
8b. Punkt til godkendelse til næste møde
8c. Orientering givet.

8c. Sommerfugl
8d. Salg af gravsten (kasserede)
8e. Blomsterkors
8f. Trailer
8g. Træfældning
8h. Landmåling af kirkestien. Kommunen har hævd på
kirkestien til Trommeslagervej. Og er nu nået til at gøre
det formelle, så jorden kommer til at stå under
kommunen, og ikke under os. Det drejer sig om 592 m2, i
2½ m bremme hen over marken. De 75 cm på hver side
der danner rabatten. Der er sat pæle, som nu gensættes,
da nogle er pløjet ned. Underskrift for en ordens skyld V
MR formand. Det vi får ud af det, er nedsættelse af
grundskatten med under 10 kr årligt, for det hele.

9. Præstgårdsudvalget:
Orientering:
Præstegårdsudvalget arbejder med møblering og meget

8d. Orientering givet omkring salg af brugte
gravsten.
8e. Orientering givet vedr. brug af
blomsterkors.
8f. Kirkegårdslederen har nøgle og liste til
udlån af trailer.
8g. Orientering givet
8h. Rie godkender og underskriver
dokumentet.

9.a Orientering givet.
Der skal sættes 2 låse på døren mellem den
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andet.

lille gang og ind til præsteboligen.

Drøftelse: Aflåst toilet. Udvalget har brug for drøftelse i
menighedsrådet om lås mellem konfirmandstuen og
toiletgangen.
10. Kirkeværgen:
11. Aktivitetsudvalget:
Udvalgets næste møde er den 4. oktober
11a. Forespørgsel fra Rotary om samarbejde om
støttekoncert til nytår/januar 2015 - samme præmisser
som sidst Til godkendelse

12. Eventuelt

10a. Intet

11 Næste møde er den 3. oktober og ikke den
4.
11a. Punktet udskydes til næste gang.

12a. Intet

Mødet sluttet kl. 22:00
Dato: 23. september 2014
Underskrift:
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