Kirke Helsinge-Reersø sognes menighedsråd

Menighedsrådsmøde

Dato: 17.januar 2017 kl.16.00
i ”De 3 sognes hus”

Formandens initialer: ij

Dagsorden

Beslutning

Afbud fra:

Inger Jensen og Marianne Kristoffersen

Referent:

Inger Jørgensen

1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Til beslutning:

Godkendt.
Vedr. punkter til beslutning, skal der inden mødet fremsendes bilag til punktet.

a)
Ændring af mødedato.
Formand Inger Jensen kan ikke den 18.04.2017
25/4 2017. (Planlagt 3 dages rejse).
De andre datoer i 2017 er ok.
Forslag til dato i stedet for den
25/4: 18/4, 2/5 eller 9/5.
b)
Sognepræsten ønsker at få opOK
normeret præstesekretærtimer fra 2
til 2½ time pr. uge. En merudgift på
ca. 3.500,- årligt.
v/næstformand Inge Henning.
c)
Indkøb til mhr af bærbar pc til
brug for referat af møder, kurser,
arrangementer m.m.
(Max pris bærbar pc inkl. Windows
10 kr. 4.000,-).
(v. valgt kasserer Aage Lindø).
Bilag kommer inden 17. jan. 2016.
d)
Gaveregulativ (v. kirkeværge
Svend Jensen).
Bilag?
e)
”Beslutning om mandat
til at godkende og underskrive vedlagte vedtægt om samarbejde mellem Næstved og Kalundborg Provstis menighedsråds om ansættelse
og administration af tidsbegrænset
stilling som provstikonsulent”.
Bilag vedlagt.

Dagsorden/referat nr. 3

OK
Inger Jø sætter i værk.

Svend udarb. gaveregulativ til beslutning ved næste møde.

Aage Lindøe gives fuldmagt til at godkende og underskrive
nævnte vedtægt.
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3.
Orientering fra formanden.
a)
Kirkesiden er stadig de 2 formænd
i samarbejde med sognepræsten.
Se ref. fra Drøsselbjerg mhr møde
13/12 2016. Vi skal huske, at ting,
der vedrører begge menighedsråd,
er en fælles beslutning, som tages
op på et fællesmøde. Vi har det
første møde den 8/3 2017.
b)
Fælles arrangementer med Drøsselbjerg mhr vil fremover være:
Sogneaftner, sogneudflugt og personaleekskursion.
c)
Oversigt over hvad der sker i sognene i løbet af et år.
Udarbejdet af Grethe Breiting og
Inger Jensen.
Bilag.
d)
Regnskabssyn af regnskab 2016 +
regnskabsinstruks for Kirke Helsinge – Reersø menighedsråd.
e)
Vinduerne i De 3 sognes Hus
f)
Generalforsamling 23. febr. 2017 i
Menighedsrådsforeningen
4.
Orientering fra valgt kasserer.
Revisionsprotokollat af 3.11.2016
forelægges.
Bilag vedlagt.
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Beslutning

OK

OK

OK

Regnskabssyn af regnskab 2016 + regnskabsinstruks for
Kirke Helsinge – Reersø Menighedsråd skal indsendes til
Provstiet senest 14.02.17. Aage Lindøe tager action.
OK at pudse vinduerne i De 3 Sognes Hus.
Generalfors. 23. febr. 2017 i Menighedsrådsfor.
Karin Sørensen og Ina Nielsen deltager.
Aage Lindøe orienterede.
Aage Lindøe gav en foreløbig status af resultat pr. 31.12.16.

5.
Orientering fra sognepræsten
1. Ved morgengudstjenester
med eller uden altergang og 1 & 2: Merete orienterede. Tages op på fællesmøde
et alternativ til drøftelse.
d. 08.03.17.
2. Langfredag – liturgisk eller
som på alle andre gudstjenestedage?
Dagsorden/referat nr. 3
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5.
Orientering fra sognepræsten

Merete talte om fremtidige høstgudstjenester. Tages op på
fællesmødet d. 08.03.17.
Præstefor. i samarb. med landsfor. af Menighedsråd foreslår drøftelse af samarb. af præst og menighedsråd.
Tages op som pkt. senere.

6.
Orientering fra kontaktpersonen

7.
Orientering fra kirkeværge ved
Reersø kirke

8.
Orientering fra kirkeværge ved Kirke Helsinge kirke.
a) Regulering af beplantning på
kirkegården.
Bilag vedlagt

9.
Orientering fra medarbejderrepræsentanten
10.
Orientering fra nedsatte udvalg.

11.
Punkter til næste møde.

Birgitte syg til 01.03.17.
Inge Henning orienterede.

Ina Nielsen orienterede ang. Reersø.

Svend Jensen orienterede ang. Kirke Helsinge
Svend Jensen søger om at fælde 10 træer + egeføjen. Vi
bet. for lift.
Leif Juhl fjerner birketræ ved kirkemur samt 2 meget høje
træer v. gravsted og Svend søger om at der plantes et egetræ.

Karin Sørensen er blevet formand for præstegårdsudvalget.
Enighed om indkøb af stænkplade til sognegården til max kr.
1.000,-.
Inger JØ formand i aktivitetsudv.

Max beløb for indkøb.
Endelig beslutning til gaveregulativ.

12.
Evt.
Mødet slut kl. 18.20
Kirke Helsinge, den 17. jan 2017 – Underskrevet på håndskrevet referat til mødet den 17. januar
2017.
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Afbud pga. planlagt ferie
Inger Jensen

Karin Sørensen

Grethe Breiting

Ina Nielsen

Inger Jørgensen

Inge Henning

Lene Andersen

Svend Jensen

Arne Damgaard

Merete Raben

Aage Lindø
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