
Drøsselbjerg menighedsråd

Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne 
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen.

Afbud: Merete Raben

Mødeleder: Ane Pilemand

Referent: Arne Kristensen

Referat fra Menighedsrådsmøde den 9.november 2016 kl. 10.00 i De 3 Sognes Hus i 
Kr. Helsinge.

1. Godkendelse af referat fra 29. september 2016.
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Nyt fra formanden.
Hjertestarter
Det er aftalt, at Ib Hansen påføres som kontaktperson. 

Diverse materiale
Dette er sendt til Drøsselbjerg/Mullerup Kirkelistes kontaktperson.

4. Nyt fra kassereren.

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016
Der er et minus på kr.71.000. 

Revisionsrapport for 2015
Der var ingen bemærkninger, udover nogle formalia vedrørende håndskrevet tekst i 
forbindelse med underskrifter.
Revisionsrapporten 2015 godkendt

Kollektmidler
Det besluttedes at uddele de indsamlede kollektmidler til de tidligere besluttede 
organisationer.
Reden
Sømandskirken
Veteranhaven
Folkekirken Nødhjælp
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5. Nyt fra kontaktperson.
Den nye kontaktperson får liste med de entrerede organister for december/januar

6. Nyt fra kirkeværgen.

Inventarliste
Karin Dinesen og Ane Pilemand har næsten inventarlisten  færdig.

Energimærkning 
Kirken er tilmeldt lovpligtig energimærkning for 2017 via Provstiet.

Bioaffald
Aftale om bioaffald er opsagt af Kalundborg Kommune, Provstiet arbejder på sagen.

Maling af vinduer
Der er modtaget tilbud på maling af vinduer fra Vibes Malerfirma på kr. 15.950,-sagen 
overtages af det nye MH.
KD Har talt m/Vibe’s Malerfirma desangående.

Løvsuger  
LJ Plant har købt en ny løvsuger, som der senere med det nye MH skal laves en 
betalingsaftale på.

Gravsteder
Der er lavet en aftale med gravstedsejer af 3 gravsteder, om ændring så der kan slås 
græs.

Gravsted 185 og 186 ændres til urnegravsteder er placeres ved flagstangen.

Granpyntning påbegyndt.

Gravsteder som har udløb tilskrives snarest om evt. fornyelse.

Kirkemarksvej 5, så adresse overdragestil det nye Menighedsråd
 

7. Nyt fra præsten.
Intet.

8. Nyt fra nedsatte udvalg.

Der er lavet aftale med præst Tommy Corfixen og skuespiller Olaf Højgaard, om en 
teatergudstjeneste den 29. oktober 2017 kl.19.00.
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Kontrakt er aftalt til en pris på Kr. 10.000.
Derudover indgår organist Viola Chiekezi, såfremt hun kan denne dato.

Julekoncert 2016
Bel Canto Koret kommer og giver julekoncert torsdag den 24. november kl.19.00 

Møde i Præstegårdsudvalget den 25. oktober 2016..
De besluttede arbejder på præstegårdsboligen for 2016 er udført.
Vi har derudover fået en ekstrabevilling til færdiggørelse af murerarbejde i 2016 på kr. 
8.000,-
Udskiftning af træplader på boligens haveside indarbejdes for de kommende år.  

9. Livet i og omkring kirken.
Karin Dinesen orientere om rotter fra Kirkemarksvej 1.

10. Nyt fra kirkesangeren.
Laver kontakt til den nye MH-formand om bl.a. kyndelmissegudstjenesten m.v.

11. Punkter til næste møde.
Intet.

12. Eventuelt.
Karin Dinesen kom med et indlæg:
”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine 4 kollegaer og Marianne Kristoffersen
for et fantastisk godt samarbejde i et råd hvor vi har fungeret som en professionel 
bestyrelsn.

Vi overtog for 8 år siden en nedslidt kirke og kirkegård. Det tog os ca. 1 år at få ryddet op
i papirer, gravstedsaftaler, m.m. og i dag er vi stolte over at kunne overdrage en 
restaureret kirke, en velplejet kirkegård og bøger der er opdateret.

Vi er ked af at vi har set os nødsaget til at træde tilbage på grund af visse medlemmer af 
menigheden mener at nogen af os – i deres optik – ikke har gjort vores arbejde godt nok.

Vi ønsker det nye menighedsråd succes med det fremtidige arbejde – i overtager en 
kirke i fantastisk god stand – nu er der blot almindelig vedligehold at tilgodese – NYD 
DET.

En stor tak skal lyde til alle vores loyale medarbejdere, LJ Plant&Pleje, Marianne 
Kristoffersen og organisterne – vi vil savne det gode samarbejde.”

Aflevering af materiale til det nye Menighedsråd den 25. november 2016. Henriette Hald
sender en mail til Ane Pilemand, hvornår det passer.
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