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

Menighedsrådsmøde
Dato:

Referent:

Dagsorden

Beslutning

1. Velkomst

Velkomst af formand Kirsten Bjørneboe til menighedsrådsmøde

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3. Budget 2015 og regnskab
2014

Grundlag for budget 2015 sætter vi på niveau med 2014, men
derudover budgetterer vi med indvendig kalkning (ekskl. restaurering
af kalkmalerier) til ca. kr. 100.000 incl. moms og stillads. Desuden
søges om restaurering af ringmuren. Der er modtaget tilbud på kr.
ca. 35.000, men tvivl om dette er nok, da der på dagens provstesyn
blev sået tvivl om det er nok at pudse muren. Provstiet byggekyndige
frygter der skal skiftes mursten.
Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 gennemgået og godkendt.

4. Aktiviteter siden sidst og
planer for det kommende år

5. Kirkens tilstand, herunder
provstesyn og kalkning af
kirken

Arrangementer gennemgået siden sidste menighedsmøde. Senest
holdt vi med stor succes gospelworkshop med efterfølgende
deltagelse i gudstjenesten. Kirken deltog også i Martin A Hansen
arrangement på Ranestedet, hvor kirken var åben med andagt og
musik. Kr. Himmelfartsdag deltager Rigmor Jensen på saxofon.
Kommende arrangementer efteråret 2014: fælles med Stevns
Højskoleforening foredrag af Bibelselskabets generalsekretær. Det
planlagte foredrag med Aalbæk Jensen udsat til efterår 2015.
Arbejder på en koncert i sensommeren, men dog kun hvis det kan lade
sig gøre for det lille restbeløb vi har på budgettet.
D.d. er afholdt provstesyn. Hvor tiltrængte reperationer på kirke og
kirkegårdsmur blev gennemgået. Provsten gav tilladelse til at
igangsætte restaurering af kalkmalerierne, da vi har fået arbejdet
finansieret af Augustinusfondet. Vi forsøger at få gennemført det i
sensommeren 2014. Øvrige kalkning må afvente finansiering enten
via 5 % midler fra provstiet i 2014 eller søges via budget 2015.
De store træer på kirkegården har væsentlige visne områder, og
tørre grene falder ned. Vi søger råd hos kirkegårdskonsulent.

6. Eventuelt

Tak til Ib Christoffersen for den interessant gennemgang af Varpelev
kirkegårds gravsteder, som indledte menighedsmødet.

7. Tidspunkt for næste møde

Tirsdag 2. september 2014, kl. 19:00 hos Bente Christensen
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