Kirke Helsinge-Reersø sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 12.april 2016 kl.15.30

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

Marianne Kristoffersen, Inger Jørgensen

Referent:

Anni Jensen

1.
Godkendelse af dagsorden.

2.
Til beslutning:
a)
1.kvartalsrapport gennemgås og
godkendes.
b)
Foreløbigt budget 2017gennemgås
og godkendes” - v/Birgit Hjortstrand
c)
Ønsker til anlæg og drift 2017?
d)
Budgetrammen for 2017 udmeldt.
e)
”Den lille kirke” Reersø – tilbud på
kr. 9.800,-. excl. moms
3.
Orientering fra formanden
3a)
Arbejdstilsynet kommer uanmeldt
på besøg (6/4-6/5 2016).
3b)
Ansøgning fra regnskabsfører.

Formandens initialer: IJ

Dagsorden godkendt.
Pkt. 2a) v/Aage Lindø
Pkt. 2b) og 2c) udsættes til den 31.maj 2016
Pkt. 2d) Budgetramme 2017 udmeldt.
Pkt. 2e) ”Den lille kirke” Reersø. Tilbud?

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt
Udsættes til mødet den 31.maj 2016.
Udsættes til mødet den 31.maj 2016.
Den samme som budget 2016.
Godkendt at nyt skilt bestilles.

Taget til efterretning
Fremsendes til provstiudvalget til deres afgørelse

Udskiftning af træplader mellem
vinduerne i præsteboligen
Isolering på loftet/gangbro

Taget til efterretning
Behandles i præstegårdsudvalget ved det næste møde.

Rapport fra Helle Pedersen vedr.
legestue

Taget til efterretning

Vedr. minikonfirmander:
Ansøgning om evt. 2 hold, evt.
reduceret i mødegange

Besluttet, at der max. bliver 10 undervisningsdage om året, og
når vi ved, hvor mange tilmeldte der bliver til næste år, tages
stilling til, om der skal være to hold.

Kirkesiden

Kirkesiden vil dække 4 måneder næste gang.

4.
Orientering fra kasserer

Intet
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Kirke Helsinge-Reersø sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 12.april 2016 kl.15.30

Dagsorden

Beslutning

5.
Orientering fra sognepræsten

6.
Orientering fra kontaktpersonen

7.
Orientering fra
medarbejderrepræsentanten
8.
Orientering fra kirkeværge ved
Reersø kirke

9.
Orientering fra kirkeværge ved
Kirke Helsinge kirke.

10.
Valg 2016.

Dagsorden/referat nr. 4

Formandens initialer: IJ

Konfirmationsudflugten er afviklet med succes
Samvær i præstens have planlægges til 26.6. evt. klokken
11.30 efter højmessen kl. 10.30. Planlægning drøftes på
næste møde.
Betalt vanding af haven. Hvordan regnes beløbet ud? Evt.
beholder til regnvandsopsamling.
Grundpakken tv skal ikke betales af præsten. Regning
videresendes til regnskabsfører.

Inge Henning: Medarbejdermøde afholdt.
Sangklubben fortsætter efter sommerferien med 2 timer pr,
gang.
intet
Ina Nielsen: Forslag til prioritering.
Graverhus males – ca. kr. 10.000, rækværk retableres - ca. kr.
12.000, repr. af kirkemur – ca. kr. 10.000, orglet intonering og
maling – ca. kr. 25.000 (kr. 20.000 fra salg af orglet fra
Drøsselbjerg), div. smårepr. sakristi og våbenhus – ca. kr.
15.000, ”Den lille Kirke” - se pkt. 2 e.
Lone S. Hansen: Der har været besøg af NorthStar vedr.
højtaler/mikrofon i Reersø og Kirke Helsinge Kirke. Tirsdag
den 19.4. kl. 9.30 kommer PhonicEar for at opmåle til et
højtaleranlæg.
Sognepræsten har fået opsat stænkplade i køkkenet.
Kontaktet Lars Nielsen vedr: vognport og vandnæser på
kirken, prissætning på antikglas og kitning af ruder i kirken,
tilbud på gangbro m/rækværk på kirkens loft samt reklamation
af vindue hos Bende Larsen.
Talt med malermester Nels Pedersens Eftf. om tidligere tilbud
– kr. 40.000. Afventer svar.
Set på forholdene i den gl. konfirmandstue.
Set på mulighederne for spot på altertavlen. Dette bliver en
opgave for det nye menighedsråd i 2017.
Leif Juhl overtager kirkegårdsprotokollen, som fremover skal
foretages elektronisk. Ca. pris kr. 12.000.
Rykket Charlotte Skibsted vedrørende trappe til kirkens
indgangsdør.
Trappen og gangbro medtages på budget 2017.
Intet
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Kirke Helsinge-Reersø sognes menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 12.april 2016 kl.15.30

Dagsorden

Beslutning

11.
Orientering fra nedsatte udvalg.
12.
Punkter til næste møde.

13.
Hjemmesiden
14.
Evt.

Formandens initialer: IJ

Aage Lindø: Møde vedr. nedrivning af gl. graverbygning.
Arbejdet går i gang om ca. 14 dage
Foreløbigt budget 2017
Ønsker til anlæg og drift 2017
Sommerdag i præstegårdshaven

Hjemmesiden er offentliggjort og findes på:
www.kirkehelsingeogreersoekirker.dk
Asfalt på huller i opkørsel til præstegården. Karsten Pedersen
har tilbudt at reparere det.
Flishugning af nedrevne træer i præstegårdshaven. Aage
Lindøe undersøger nærmere.
Næste menighedsrådsmøde bliver den 31. maj 2016.
Mødet den 7.6.2016 er aflyst

Kirke Helsinge, den

Inger Jensen

Karin Sørensen

Aage Lindø

Lone S. Hansen

Grethe Breiting

Ina Nielsen

Anni Jensen

Inge Henning

Merete Raben

Kirsten Nielsen
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