Store Heddinge Sogn
Menighedsrådsmøde den 16. november 2017
kl. 16.00

Sankt Katharina kirke

Tilstede: Ingrid Salinas (ISA), Liselotte Kannik-Marquardsen (lkm), Tabitha Grimstrup(tgj), Marianne
Agerskov (MA), Charlotte Muus Mogensen (CMM),Majanita Hansen (MH), Per Dreyer Nielsen (PDN), Anne Lise Nielsen (ALN)
Afbud:

Elisabeth Dolmer (ED),

1

Godkendelse af dagsorden

2

Økonomi, orientering samt beslutningspunkter
A Godkendelse af Budget
(afleveres senest 15. november-2017)
B Revisionsprotokollat – 2017
C Opfølgning på revisionens spørgsmål vedrørende 2018.
PU ønsker, at forbrugsudgifter til præstegården
følger cirkulæreforskrifterne
– nyt udkast inden 20. november
D Behandling af tilsagnsbrev fra KM
E Opfølgning på disponering af de resterende
2017 midler i forhold til APV ønsker og
a Kirkeværgens liste af økonomitunge arbejder

F

3

Arbejdsborde til kirkegården

c

Tilbud på etablering af strøm til kapel

d

Tilbud på rengøring af kirkens gulv

e

Tilskud til tøj til kirkesangerne

Øvrige anskaffelser og vedligeholdelse
a

Stemning af klaver i konfirmandstuen

b

Status for renovering af gammelt orgel

c

Status for renovering af kirkerum

d

Kontorstol til organist

e

Ny belysning til præstesekretær

Kirkeværge
A

4

b

Orientering

Kirke- og Kirkegårdsudvalget
1

A . Musikalske særønsker
v. CMM bilag udsendt.
5

Punkter fra kirkegårdslederen
A

Handlingsplan til sikring af gravsten til godkendelse. se bilag.
B "Toppe" fra det gamle hegn ved kirkegården,
som blev ødelagt for 4 år siden. De står ved
indgangen til kirkegården og venter på en beslutning om, hvad der skal ske med dem
C Ansøgning fra en gravstedsejer om hjælp til at
betale gæld for gravsteder
6

Orientering og beslutningspunkter v/formand
Der mangler at blive foretaget det årlige kirkesyn,
dette skal aftales.
Kirkebil til de kristne der bor på Mandehoved.
Valgudvalg til udfyldningsvalg i januar/februar.
Ekstraordinært MRs møde den 1. december
k..15:30.
A

Opfølgning på ChurchDesk og videre ageren

B

Revidering af gaveregulativ

7

Kontaktperson, orientering/godkendelse
A Orientering

8

Aktivitetsudvalget
A Orientering

9

Præstegårdsudvalg
A
B

Vedtægt for præstegård udskydes

10 Menighedsplejen
Ansøgninger om julehjælp
Konstituering af MR 2018:
11 Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode, vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1. Valget skal foregå på et menighedsrådsmøde,
som finder sted inden 1. søndag i advent (udløbet af funktionsperioden).
Valget ledes af den afgående formand. I dennes forfald ledes valget af den afgående næstformand. Stedfortræder skal
indkaldes til dette møde, jf. menighedsrådslovens § 13, stk. 4, nr. 3. Så snart valget af formanden har fundet sted, vælges
en næstformand for det kommende år, jf. § 9, stk. 2. Reglerne i § 8, stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Henvisningen til
reglerne i § 8, stk. 2 medfører, at den nyvalgte formand leder valget af næstformand.
Ved genvalg, er der ingen ændringer, men ved nyvalg får den nyvalgte formand dermed en mødelederfunktion før skæringsdatoen for formandsskiftet. Det mest praktiske vil derfor være, at formands- og næstformandsvalgene foretages som
sidste punkt i det sidst afholdte ordinære menighedsrådsmøde inden 1. søndag i advent. Hvis der efterfølgende behandles
andre sager, skal den afgående formand vende tilbage som leder af mødets forhandlinger. Under alle omstændigheder er
det den afgående formand, som fortsat indtil 1. søndag i advent er ansvarlig for formandens (administrative) forpligtelser.
Hvis der i den mellemliggende periode skulle blive behov for et ekstraordinært møde, er det den afgående formand, der
forbereder mødet, indkalder medlemmerne og leder forhandlingerne. Menighedsrådet har ingen hjemmel til og kan derfor
ikke vedtage, at den nyvalgte formand skal overtage disse forpligtelser før funktionsperioden begynder.
Såfremt der i funktionsperioden sker ændring i menighedsrådets sammensætning eller i valgene til enkeltmandsposter,
skal formanden indberette dette til provstiudvalget og stiftsøvrigheden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om de
pågældende menighedsrådsmedlemmers personnumre, jf. bekendtgørelse nr. 368 af 25. april 2012 om udarbejdelse af

2

fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer.

A

Valg af formand (hemmelig afstemning)

B

valg af næstformand (hemmelig afstemning).

C

Valg af kontaktperson

D

Valg af sekretær

E

Valg af kasserer

F

Valg af kirkeværge

G

Valg af bygningskyndige

H

Valg af underskriftberettigede

12 Orientering fra
A

Præsten

B

Teamlederne
Mundtlig orientering omkring APV.
Tilbud omkring gulvvask af kirkegulv.
Mundtlig forslag til oplæg med vedr. gaveregulativ.
Klaveret i konfirmandstuen.
Messingstagerne til alteret skal repareres.

13 Nedsættelse af udvalg for renovering af Sankt Katharina Kirke
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November

14 Møde datoer for 2018

15 Eventuelt
Efter MRs ordinærmøde afholdes et kort, lukket
møde
16 Mødet afsluttet kl.:
Dato:

Underskrifter:
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