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Menighedsrådsmøde
Dato: 20. marts 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)
Unna Gyldenlind (suppleant)

Disorder

Beslutning

1. Kirkesyn

Menighedsrådet gennemgik kirkebygning og kirkegård. Ønsker og
mangler noteret i kirkesynsprotokol.
Byggekyndig Frede Dahl har meldt afbud til mødet pga sygdom.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Siden sidst
v/Kirsten

Kirsten og Bente har deltaget i formandsmøde. Formandsmøde er
fornyelse af tidligere års budgetsamråd i provstiets regi. Formand og
yderligere et medlem fra alle menighedsråd i Tryggevældeprovsti var
inviteret med flg. dagsorden:
− Gennemgang af provstiprofil udarbejdet af Kirkefondet.
− Orientering om kalkningssamarbejde i Kalundborg Stift.
− Indledende drøftelse af budget 2015. Provstiudvalg og provst
Erhard Schultze Westenberg ønskede rådenes prioritering. Dette
punkt blev dog udsat til senere / anderledes behandling.
Menighedsrådet optaget i Eniro/Krak på formandens adresse.

4. Kassererens punkter
v/Bente

Regnskab 2013 gennemgået og drøftet. Viser et underskud på kr. 35.163
som nedbringer menighedsrådets frie midler til kr. 46.121.
Budgetteret med overskud på kr. 10.800 i 2013. Forskellen skyldes først
og fremmest etablering af rampe for gangbesværede.
Årsregnskab 2013 stemplet med afleveringstidspunkt 19.03.2013, 21:44
blev godkendt af menighedsrådet.
Behandling af budget 2015 blev udsat til vi får svar fra Provstiet vedr. 5 %
midler til kalkning i 2014.
Provstirevisors kasseeftersyn 5.12.2013 gav ikke anledning til
bemærkninger og revisionsprotokollat derfor ikke udarbejdet.

5. Kirkeværgens punkter
v/Reinar

Vi indhenter tilbud fra 3 håndværkere på indvendig kalkning af dele af
kirken. Rådgivende ingeniør Per B. Schleiter har udarbejdet
udbudsmateriale.
Provstesyn i maj eller juni afventes mht finansiering fra 5 % pulje. Svar fra
Augustinusfondet om tilskud herfra til restaurering af kalkmalerier
forventes ultimo marts.
Rampen ved sydvendt låge til kirkegården er endelig godkendt af Stevns
kommune. Rampen giver rullestolsbrugere og gangbesværede adgang til
kirkegården/kirken ved egen hjælp.

6. Aktivitetsudvalgets planer

Sommerudflugt 2014 sammen med Hårlev drøftet. Charlotte og Bente
valgt til turudvalg. Foreslået at besøge andre menighedsråd der kan
fortælle om deres erfaringer med samarbejde menighedsråd imellem.
Gospel gudstjeneste søndag 23.3. har tilmeldt 60 korsangere til
Menighedsrådet serverer sandwich og drikke.
Gospelgudstjeneste erstatter den sædvanlige spagettigudstjeneste i
foråret.
Rigmor Jensen deltager i Kr. Himmelfartsgudstjeneste på saxofon.
Foredrag med Peter Aalbæk Jensen i november arrangeret sammen
med Stevns Højskoleforening.

7. Dato for næste møde

Menighedsmøde 27.05.2014 starter med kirkegårdsvandring kl. 18:00.
Ib Christoffersen opfordres til at fortælle om de gamle gravsten og vi
kan drøfte fremtidig udvikling af kirkegården.
Efterfølgende ordinært menighedsrådsmøde og traktement med
osteanretning i forsamlingshuset.

8. Eventuelt

Fællesmenighedsrådsmøde med Hårlev Menighedsråd: det planlagte
møde i februar blev aflyst, derfor anmoder vi om snarligt nyt møde.
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