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
Menighedsrådsmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 10.00 i De 3 sognes Hus, Kirke
Helsinge.
1.

Godkendelse af referat fra 4. november 2015
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Der skal vælges 3 medlemmer til valgbestyrelsen.
Kvartalsrapport.
Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provstis generalforsamling torsdag den 3.
marts 2016 fra kl. 19:00 til 22:00

3.

Nyt fra formanden.
Placering af altertavle.
Der var en tilkendegivelse bordet rundt blandt de valgte menighedsrådsmedlemmer,
som alle begrundede deres holdning til beslutningen om flytning af altertavlen, en
beslutning som alle i Menighedsrådet fortsat står bag.
Bilag ligger på hjemmesiden
Modstrøm ønsker et møde vedr. levering af strøm. (bilag udsendt på mail)
Da vi pt. er bundet af en aftale med Seas-NVE og Provstiet også arbejder på en ny
aftale med fordel for kirkerne, er vi ikke interesseret i et møde.
Orientering fra præstegårdsudvalget den 3. februar 2016.
På det konstituerende møde blev Arne Kristensen valgt som formand og Lone Hansen
Kr. Helsinge valgt som sekretær.
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Der er fra udvalget indstillet til de 2 MH, at der i budgettet afsættes et beløb på max.
kr. 5.000,- som præsten kan anvende til mindre reparationer i præsteboligen.
Menighedsrådet kunne godkende denne beslutning.
Valg af formand + 2 medlemmer til valgbestyrelsen (bilag udsendt)
Bjarne Thor Jensen blev valgt som formand og derudover valgtes Bende Grønlund og
Arne Kristensen.
Cirkulære vedr. menighedsrådsvalget kommer i slutning af marts eller i starten af
april.
Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provstis generalforsamling torsdag den 3.
marts 2016 fra kl. 19:00 til 22:00
Ane Pilemand, Karin Dinesen og Bende Grønlund, tilmeldes.
Ny pjece om Drøsselbjerg Kirke
Der er igangsat udarbejdelse af en ny pjece om Drøsselbjerg Kirke.
Karin Dinesen og Ane Pilemand arbejder videre med en ny pjece.
Orientering om kirkesiden
Udkast til kirkesiden er på grund af uoverensstemmelse udsat til Inger Jensen fra Kr.
Helsinge kommer tilbage fra ferie.
Stiftsdagen lørdag den 12. marts kl. 10.00.
Bende Grønlund og Karin Dinesen deltager.
4.

Nyt fra kassereren.
Regnskabsprogrammet – Brandsoft
Leif Juhl har forespurgt om vi er interesseret i at gå med i en fællesaftale om
Kirkeprogrammet, så vil vi formentlig kunne få en billigere pris når vi er 7 kirker der
går sammen og med de samme rettigheder som hidtil. MH besluttede at deltage i
projektet. Såfremt tilbuddet er billigere.
Kvartalsrapport
Til orientering.
Driftskontoen viser d.d. kr. 133.330,35 hvor der skal fratrækkes kr. 75.000 fra til
renter af Stiftslånet, så kassebeholdningen er temmelig lav.
Slutregnskab for renovering af kirken er fremsendt til Kirkeministeriet, således at vi
kan få udbetalt de kr. 920.000 fra Staten. Derefter skal vi tilbagebetale Stiftslånet på 1
mio kr. hvoraf de kr. 75.000 er renter betalt af kirkekassen.
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Attestere regnskabsbilag
Ane Pilemand og Karin Dinesen attesterede bilag efter mødet.

5.

Nyt fra kontaktperson.
Organister for marts måned er på plads.

6.

Nyt fra kirkeværgen.
Manglende pasning af gravsteder
Kirkegården bliver gennemgået og de som ikke vedligeholder deres gravsteder vil få
en skriftlig henvendelse omkring dette. De vil også tilbydes gravstedspasning af
kirkens graver mod betaling.
Prøveopvarmning
Kirken skal testes med prøveopvarmning i en 6 timers periode af Kamp Kirkevarme.
Alt personale som har med kirketjenerfunktionen at gøre vil blive instrueret.
Lapidarium
Planen for renovering af kirkegården udarbejdet af Birgitte Fink, foretages løbende.
De gamle gravsten fra nedlagte gravsteder og som er bevaringsværdige bliver
placeret langs kirkemuren.
Borebiller
Der er konstateret borrebillelignende støv på de 3 bænke ved døbefonden. Der er lavet
en behandlingsplan med rengøring og andet i 2 perioder af 3 uger.
Sagkyndig mener ikke at det er nye borebilleangreb.
Højtalerskjuler
Vi har fået et tilbud på skjulere på kr. 4500 – 4800. Arbejdet igangsættes.
Opstamning af træer
Der er foretaget opstamning af træer på kirkegården, for at skåne kirkegårdsmuren.
Kalkning af kirkemur
Kalkningen vil blive foretaget i løbet af foråret og helst inden udgangen af maj måned.
Trappe ved portal
Der sættes en ny trappe op snarest muligt af firma Malmmoes.
Ansøgning tagrende
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Den fremsendte ansøgning er godkendt af Provstiet og Stiftet og fremsendt til
relevante myndigheder Nationalmuseet m. fl., der er krævet ekstra udtalelse fra disse
og behandlingstiden her er utilstedelig lang.
Kirkeistandsættelsespuljen
Der forventes få udbetalt det godkendte beløb på kr. 920.000 og udbetalingen kræver
et godkendt slutregnskab, som er fremsend til Kirkeministeriet. Når pengene udbetales
sendes de til Stiftet, sammen med de kr. 75.000 i renter som kirkekassen betaler for
lånet på kr. 1 mio.
7.

Nyt fra præsten.
Intet.

8.

Nyt fra nedsatte udvalg.
Se Præstegårdsudvalget under pkt.3.

9.

Livet i og omkring kirken.
Evaluering af kyndelmisse.
Det var et flot arrangement med 70 mennesker i en flot pyntet kirke og der var ros til
Merete Raben, Marianne Kristoffersen og Tina Koldsø for deres roller omkring
gudstjenesten.

Kirken i Sommerlandet
Vi har nu arrangementerne på plads for Kirken I Sommerlandet 2016:
Torsdag den 30. juni kl.19.30 - Historien om Kim Larsen foredrages og synges af Karsten Holm.
Torsdag den 14. juli kl.19.30 – Dylan i Kirken, gudstjeneste med Præst Tommy Corfixen.

Torsdag den 28. juli kl.19.30 – Kirkekoncert med Michala Petri og Lars Hannibal.
Honorar udgør i alt kr. 31.000,10.

Nyt fra kirkesangeren.
Kirkesangeren holder ferie men ikke fra kirken.

11.

Punkter til næste møde.
Uddeling af kollektmidler
Årsregnskab
Opfølgning på tagrender
Vedligeholdelse af kommunens P-plads
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12.

Eventuelt.
Der er givet afslag på hjertestarter fra Hjerteforeningen og Trygfonden.
Arne Kristensen og Bent Nielsen opfordres til at undersøge andre muligheder.

13.

Lukket punkt.
Intet.
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