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Menighedsrådsmøde
Dato: 4. februar 2014

Referent: Bente Christensen

Medlemmer:
Kirsten Bjørneboe (formand)
Lars Ove Hansen (næstformand)
Bente Christensen (kasserer)
Reinar Jensen (kirkeværge)
Charlotte Thomsen
Anette Seifert (sognepræst)
Margit Sonne (graver og kirkebetjent)
Martin Thomsen (suppleant)

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Siden sidst v/Kirsten

Sogneindsamling 9. marts til Folkekirkens Nødhjælp. Charlotte
meldte sig til indsamller i Varpelev.
Ny provst: Erhard Schultze Westenberg

3. Kirkeværgens punkter
v/Reinar

4. Kassererens punkter v/Bente

Kirkekalkning: Arbejdet opdelt 2 dele: hhv. restaurering af
kalkmalerierne og almindelig kalkning. Arbejdet med kalkmalerierne
har Nationalmuseets bevaringsafdeling givet tilbud på: kr. 84.200 plus
moms og stilladse. Vi har søgt Augustinusfonden om dækning af
restaurering af kalkmalerierne.
Til den almindelig kalkning har vi fået ingeniørbistand fra Per
Schleiter, som har beskrevet det ønskede arbejde til brug for
udbudsmateriale. Forslag til omfang af kalkning blev drøftet (ribbe i
koret, vinduesnicher og under bænk i 2. skib, væg ved vindue i 3. skib,
hvælvinger i 4. skib og hele tårnrummet). Vi søger provstiet om
dækning via 5 % puljen i 2014 og indhenter tilbud fra håndværkerne
på det beskrevne.
Vi er tilfredse med handicaprampen , som nu er færdiggjort med
rækværk. Der er etableret aquarende ved lågen og ved nabohusets
carport.
Der er konstateret vandspild på vor siden af vandmåleren. Brud på rør
er fundet og repareret.
En nedblæst teglsten på tårnet er repareret indefra.
Forelagt foreløbigt regnskab for 2013. Viser budgetoverskridelse på
ca. 30.000 kr.

5. Legater:
a. Gårdejer Niels Peder
Pedersen og hustrus legat
b. Ole Christensens legat

Gårdejer Niels Peder Pedersen legat: Nordea tilbyder 1 % rente ved
fast binding i 1 år. Rentetilskrivning 31.12. hvert år. Dette blev
besluttet.
Ole Christensens legat: Der er uddelt legater for kr. 2.203 fordelt til
14 personer. Der blev købt blomst/chokolade/frugt som blev
afleveret ved besøg .

6. Aktivitetsudvalget

23.3.2014 Gospelworkshop i kirken afsluttende med
Gospelgudstjeneste.
Forårets boller-i-karry gudstjeneste aflyses.
I andet halvår arrangeres foredrag med Peter Aalbæk Jensen
sammen med Stevns Højskoleforening.

7. Tid og sted for næste møde

Kirkesyn, budget- og regnskabsmøde 20.03.2014, kl. 17:00 i kirken,
efterfølgende møde Hårlev konfirmantstue.

8. Eventuelt

Unna Gyldenlind har forespurgt om hun kan indtræde som suppleant
i menighedsrådet. Hun er velkommen til vore møder, også som
formel suppleant hvis der er lovhjemmel for det.
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