Drøsselbjerg menighedsråd

Referat
Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne
Kristensen, Merete Raben, Marianne Kristoffersen og suppleant Ib Hansen.
Afbud: Ingen
Mødeleder: Ane Pilemand
Referent: Arne Kristensen
Menighedsrådsmøde 5. februar den 2014 kl. 9.30 på Bagervænget 8a, Sæby.
1.

Godkendelse af referat fra 11. november 2013
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3.

Nyt fra formanden.
 Takkekort fra Knud Barslev.
 Kirkesiden for marts – april – maj
Det drøftes med Inger Jensen Kr. Helsinge om en henvendelse til Stiftet om
ændrede gudstjenestetider.
 Bekræftelse fra Augustinus Fonde.
Der er modtaget bekræftelse på ansøgning og svar forventes ultimo april.
 Årsmøde for Menighedsplejen i Kalundborg Provsti
Til orientering.
 Bibelselskabet ansøger om tilskud bibler til fængslede i hele verden.
Vi har ikke midler til dette formål.
 Generalforsamling i menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti den 26.
februar 2014 kl. 19.
Tilmelding fra Drøsselbjerg: Ane Pilemand, Arne Kristensen og Bjarne Thor
Jensen.
 Løgumkloster Højskole kursustilbud.
Til orientering.
 Fælles gudstjeneste anden 2. pinsedag den 9. juni 2014 kl. 10.30
Merete Raben deltager og tilmeldes til provsten - andre kan bare møde op.
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4.

Nyt fra kassereren.
 Kvartalsrapport
Status på konti udleveret og der oprettes en varmekonto.
 Årsregnskab
Forventes at være færdigt i slutningen af februar.

5.

Nyt fra kontaktperson.
Afløserliste for organist lavet til 29 maj 2014.
Merete Raben sørger for afløsere i uge 10 ferie, såfremt der bliver forfald eller kommer
supplerende kirketjenester.

6.

Nyt fra kirkeværgen.
Der er 2 defekte lamper i trappebelysningen på kirkegården – laves når vejret tillader
det.
Lås i kirkedøren udskiftes.
Kirke- og tårndør skal males – der indhentes tilbud.
Provstiet kræver fortsat, at kirkegården skal opmåles. Når det endelige krav fra
Provstiet kommer tages en dialog med Jørn Noe om sagen, da vi har fået opmålt
kirkegården af Birgitte Fink.
Nye tagrender er med i budgettet og tilbud på kr. 60.000 er modtaget. Arbejdet
igangsættes når godkendelse foreligger.
Finansieringsplan for terrænregulering af kirkegården er fremsendt til Provstiet og
afventer godkendelse på næste PU-møde.
Tidspunkt for Kirkesyn – sagen undersøges.
Der er fremsendt ansøgninger til Obel Fonden på 3 mio. kr., Demant Fonden ansøgt i
oktober, Augustinus Fonden ansøgt og Velux Fonden ansøges.

7.

Nyt fra præsten.
Der er ca. 2000 sognebørn i pastoratet og der er behov for 2 -3 timers sekretærhjælp
ugentligt. Sagen undersøges nærmere

8.

Nyt fra nedsatte udvalg.
 Byggeudvalget
Der blev orienteret om olieforureningen i Kr. Helsinge, hvor arbejdet nu er
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afsluttet og skaden betales af Folkekirkens Forsikring.
Omkring afslutning af De 3 Sognes Hus, afventes byggeregnskab fra HS
Rådgivning. Det forventes, at det besluttes at der indkøbes Smart Board tavle
m.m. på næste møde i Præstegårdsudvalget, hvor også den nye formand i
Præstegårdsudvalget Karin Sørensen får overdraget Sognehuset.
Det anslås, at der vil være ca. kr. 250.000 i overskud på den fælles pulje, når
regnskabet afsluttes.

9.

Livet i og omkring kirken.
 Ansættelse af organist
Der fortsættes med afløsere indtil videre.
 Drøftelse af ændring af gudstjenesterne
Det drøftes med de øvrige MH om ændring af kirketiderne for gudstjenesterne i
vinterhalvåret.
 Kulturelle arrangementer 2014
Bjarne Thor og Arne Kristensen arbejder videre med Kirken i Sommerlandet og
datoerne bliver 10. juli -24. juli og 7. august 2014.
Åben Kirke forventes arrangeret den 6.juli 2014 kl. 10.00 efter gudstjenesten kl.
9.00.
Arrangementerne under forudsætning at kirken kan anvendes i.f.m.
restaureringsarbejder, hvor afklaring forventes ultimo april.

10.

Nyt fra kirkesangeren.
Bjarne Thor Jensen undersøger hvor mange friweekender kirkesangeren har.

11.

Punkter til næste møde.
Drøftelse af brug af indsamlede midler i kirken.

12.

Eventuelt.
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