Kirke Helsinge-Reersø sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 08-11-2016 kl. 16.00

Formandens initialer: IJ

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

Aage Lindø, Marianne Kristoffersen

Referent:
1.
Godkendelse af dagsorden.
2.
Til beslutning.
a) Nye priser Folkekirkens
TDC aftale. Skal vi det?
Hvem tager sig af det?

Lone S. Hansen
Godkendt
SP’s fastnet tlf. overføres til TDC abonnement som er tegnet
via Kirkeministeriet. Lone foranledige dette.

3.
Orientering fra formanden:
Ny kode nøgleskab.(ikke i ref.).
Skrivelse til PU, at vi ikke gør brug
af de bevilgede kr.7.000,- til rep.af
vognporten. Ifm rep.af træværk blev
skinne ligeledes smurt m.m., faktura
er betalt via driftskontoen.
Web-redaktør kan mod dobbelt
betaling lave 2 hjemmesider – altså
en ekstra udgift på kr. 2.000,- pr.år.

Punkterne taget til efterretning.

Økonomi: Det forventes, at vi går
ud af regnskab 2016 med et mindre
overskud end forventet ca. 75.000,-.
Forslag:
Skal vi i Silvan købe 3-4 lette klapsammenborde til sognehuset?
(Pris 279,-pr. stk) - samt nogle
lettere ekstra stole?4 stk. kr. 500,-?

Overvejes til næste møde.

Forslag:
Der sættes lys op på stien fra kirken Der arbejdes videre med dette.
og til præstegården? 2 er faldet der!
4.
Orientering fra kasserer.
Intet.
5.
Orientering fra sognepræsten.

SP forespørger til om ’lys på kirken’ kan vare længere. Ex.vis
januar og februar måned med.

6.
Orientering fra kontaktperson.

Problem med manglende lys på kirken.

7.
Orientering fra kirkeværge ved
Reersø kirke.

Nyt gulv i tårnværelse.
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8.
Orientering fra kirkeværge ved
Kirke Helsinge kirke.

Egetræslunden er blevet beskåret og 2 træer fældet – evt.
brænde: 400 kr.
Vinduerne i kirken er blevet shinet op, slebet ned,
rustbehandlet og malet, og antik glas isat.
Provstiet ansøges om at Leif Juhl overtager
kirkegårdsprotokollen, arbejdet med gravstedsbreve og
legataftaler.
Vedr. 5-års synet ad ”De 3 sognes Hus” – påbegyndes i god
tid ca. ½ - 1 år i forvejen. Brug en anden rådgiver end HS,
idet det også er en kontrol af HS arbejde.
Præsteboligudvalget har skrevet til provstiudvalget og fået
bevilliget til de resterende præsteboligprojekter.

9.
Orientering fra
medarbejderrepræsentanten.

Intet.

10.
Orientering fra nedsatte udvalg.

Inger Jørgensen orienterede om december måneds
arrangementer.
Se kirkesiden.

11.
Punkter til næste møde.

Intet.

12.
Evt.

Julegaver: Inger og Ina
Mødet slut kl. 17.00

Kirke Helsinge, den 8.november 2016

Inger Jensen

Karin Sørensen

Grethe Breiting

Ina Nielsen

Inger Jørgensen

Inge Henning

Merete Raben

Lone S. Hansen
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