Drøsselbjerg menighedsråd

Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen.
Afbud: Marianne Kristoffersen
Mødeleder: Ane Pilemand
Referent: Arne Kristensen
Referat fra Menighedsrådsmøde den 29. september 2016 kl.15.30 i De 3 Sognes Hus i
Kr. Helsinge.
1.

Godkendelse af referat fra 10. august 2016.
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3.

Nyt fra formanden.
Henvendelse fra Landinspektører A/S Mølbak.
Ingen interesse.
Kirkeministeriets fremsender nye priser til Folkekirkens TDC aftale.
Kr. Helsinge – Reersø MH, tager sig af dette.
Kirkesiden.
Ny side er lavet og annonceret.
Besøg.
Tersløse Kirkes kommende konfirmander har været på besøg i Kirken.

4.

Nyt fra kassereren.
Status konti, pr. 29/9:
Driftskonto kr. 209.112,56.
Kollekt kr. 4.803,05
Det overvejes, at der indkøbes en ny løvsuger.
Der mangler stadig regning fra bl. a. Lars Meng for murerarbejde.

5.

Nyt fra kontaktperson.
Der er barnedåb i november og organist er entreret.
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Der er skaffet vikarer til udgangen af januar 2017
6.

Nyt fra kirkeværgen.
Vedligeholdelse af gravsteder.
Flere gravstedsejere er blevet kontaktet omkring manglende vedligeholdelse og disse
gravsteder er nu vedligeholdt.
Opmåling af kirkegården.
Kirkekonsulent Otterstrøm har erkendt, at der er lavet en fejl i opmålingen af gravsteder
og vi har nu modtaget en ny beregning er modtaget, som betyder at Drøsselbjerg Kirke
får flere midler til vedligeholdelse.
Arbejdet med montering af tagrender er nu tilendebragt.
Der har været syn på kirken og der er konstateret huller i muren i tårnet, som burde
laves, men Nationalmuseet skal høres først. En lem skal udskiftes når der skal kalkes..
Der er et problem med ukrudt fra ejendommen Kirkemarksvej 5, der vil blive kontaktet
om problemet.

7.

Nyt fra præsten.
Der var fremmødt 130 -140 personer til børnegudstjenesten den 28. september.

8.

Nyt fra nedsatte udvalg.
Julekoncert den 24. november 2016
Vi har lavet aftale med Bel Canto koret.
Der er lavet aftale med præst Tommy Corfixen og skuespiller Olaf Højgaard, om en
teatergudstjeneste den 29. oktober 2017 kl.19.00.
Kontrakt er aftalt til en pris på Kr. 10.000.
Der indkaldes til møde i Præstegårdsudvalget i slutningen af oktober.
Der er modtaget en opstillingsliste til MH-valg 2016.

9.

Livet i og omkring kirken.
Orienteringsmøde, den 13. september.
Der var fremmødt 5 personer udover MH til orienteringsmødet, den 13/9.16

10.

Nyt fra kirkesangeren.
Intet.

11.

Punkter til næste møde.
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Kvartalsrapport pr.30/9.
Godkendelse af revisionsrapport.
12.

Eventuelt.
Intet.
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