Menighedsrådsmøde
Dato: 2. September 2014

Mødt
X
X
X
X
X

Referent: Bente Christensen

X

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)

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

2. Siden sidst v/Kirsten

Kirkesekretæren Sonja Johansen har sagt op af heldbredsmæssige
grunde og er stoppet. Som ny sekretær er ansat Keld Køcher.
Peter Leander og Karin har taget orlov på ubestemt tid fra Hårlev
Menighedsråd pga sygdom.
Kirken: kalkningen er planlagt til at starte 22. sept. og forventes at
vare til først i november. Vi håber, at nogle gudstjenester kan
afholdes selv om kirken er delvis dækket til. Første påvirkede
tjeneste er høstgudstjenesten aftenen 28.9.2014. Tidspunkt
fastholdes kl. 19:00, men afholdes alternativt i forsamlingshuset med
en andagt og den traditionelle fællessang og kaffe efterfølgende.

3. Kirkeværgens punkter
v/Reinar

Vi har fået rapport fra kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted mht
kirkegårdens træers tilstand. To store aske anbefales fældet pga
tørre grene med fare for nedfald. En ask yderligere og en ahorn
anbefales beskåret, da dette kan forlænge deres levetid.
Murer Claus Jørgensen reparerer sokkel på kirken hele vejen rundt
om kirken og nedblæste tegl på koret i løbet af september.
Charlotte Thomsen maler de to låger i nuværaende grønne farve.
Rapport fra provstesyn 27.5.2014 blev gennemgået.
Provstiet har meddelt at Varpelev får bevilget kalkning i 2015, men
da vi får restaureret kalkmalerier i år vil det være en fordel at gøre
det samtidgt og dermed spare omkostninger til stillads, afdækning og
give færre lukkede uger. Provstiet har givet tilladelse til at vi får
udført arbejdet i 2014, men først betaler i 2015.
Nationalmuseets bevaringsafdeling starter på restaureringsarbejdet
af kalkmalerierne 22. september. Efterfælgende kalker Ingvardsen
Ringsted A/S udvalgte områder.

4. Hvilke regler er der for
vedligeholdelse af
gravsteder?

Som svar på forespørgsel oplyses at gravsteder gennemgåes en gang
om ugen. Menighedsrådet finder dette tilstrækkeligt og at kirkegården
holdes i meget fin stand.

5. Kassererens punkter
v/Bente

Kvartalsrapport for første 2 kvartaler gennemgået, viser overskud på
kr. 17.612 imod budgetteret overskud på kr. 10.000 i samme periode.
Der forventes fortsat overskud i 2014 på ca. kr. 25.000 som benyttes
til egenbetaling af den forestående kalkning.

6. Legaterne

Niels Peter Pedersen legat: Katrine Kreutzfeldt forventes nyt medlem
af legatudvalget foruden Bente Eriksen og Dan Nielsen.
Legatets renter tilskrives udgangen af året (ca. kr. 1.300 ), derefter
ca. 1.700 kr til udlodning. Legatportioner udbetales januar 2015.
Ole Christensens legat uddeles næste menighedsrådsmøde.

7. Aktivitetsudvalget

Udflugt for de to menighedsråd gik til København i august, med
besøg i den jødiske synagoge og Marmorkirken,
Mens kirken kalkes er planlagt børnegudstjeneste med fakkeltog til
forsamlingshuset. Det forsøges fastholdt, men alternativt afholdes
børnegudstjenesten i forsamlingshuset.
Foredrag sammen med Stevns Højskoleforening 11. november: Ruth
Brik Christensen om udsendelse i Afghanistan.
Julekoncert med kirkekoret 21.12.14

8. Tid og sted for næste møde

Tirsdag 18. november kl. 19:00 hos Bente

9. Eventuelt

Provst Erhard Schulte Westenberg sygemeldt indtil 11.9.2014
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