Drøsselbjerg menighedsråd

Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen, suppleanterne Bente Grunth
og Ib Hansen.
Afbud: Marianne Kristoffersen.
Mødeleder: Ane Pilemand
Referent: Arne Kristensen
Menighedsrådsmøde den 4. februar 2015 kl. 9.30 på Bagervænget 8a, Sæby.
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Nyt fra formanden.
Takkeskrivelse fra Kirkens Korshær.
Til orientering
Kursustilbud for formænd, kontaktpersoner og kirkeværge den 21. februar 2015.
Til orientering
Billigere strøm.
Landsforeningen kommer et med oplæg senere på året
Annonce i Menighedsrådenes blad vedr. lamper.
Der annonceres i Den Blå Avis m. fl.
Nummertavler
Forsøges solgt for kr. 500,- / kr. 300,Ansøgning om støtte på 1000 kr. til ”lyt til danske salmer”
Ansøgningen imødekommes ikke
Folder til gudstjenestens forløb
Genoptrykkes

3.

Nyt fra kassereren.
Godkendelse af årsregnskab 2013. (revisonsprotokollat af 13. september 2014)
Godkendt af Provstiudvalget den 13.11.14
Bilag til regnskabsinstruks.
Godkendes med den lille ændring, at bilag underskrives efter hvert

6
Dagsorden / referat nr. 3.

Drøsselbjerg menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Fordeling af Menighedsplejen 5% midler.
Tages med som et punkt til næste MH-møde
Ansøgning til provstiudvalget om overflytning af uforbrugte anlægsmidler.
Provstiudvalget ansøges om overførsel af kr. 221.025,- vedr. varme
Kvartalsrapport.
Der er et lille overskud på kr. 13.164,69 i forhold til budgettet
Bjarne Thor delte rapport ud over forbrug af fondsmidler.
Betaling af regninger under Bjarnes indlæggelse på sygehuset.
I tilfælde af kasserens længerevarende sygemelding, overtager formanden betaling af
fakturaer m.m.
4.

Nyt fra kontaktperson.
Ferie 19-23/2 og 12-19/4-15

5.

Nyt fra kirkeværgen.
Orientering om restaurering af kirken.
Kirkeværgen orienterede om status:
Glasmonter afleveret til Lokalhistorisk Arkiv
Bibel afleveret til konservator for prisoverslag for renovering
Inventar er ved at blive monteret
Prædikestolen er opsat
Alterbordet er ved at blive opsat
Skriftestolen er prøveopsatved vestgavl
Varmesystem ved at blive monteret
Skriftestolen placeret tv. for Alteret
Der vil fortsat være for høj fugtighed i sakristiet, så messehager vil blive placeret i
skriftestolen
Gulvet er blevet vasket
Der indkøbes nye udendørsspot med ledpærer til oplysning af kirken
Der vil blive monteret nye lamper i trappelys
Vi vil prøve at låne kuglelysestage fra Gørlev Kirke, for at se om en sådan passer ind i
vores kirkemiljø
Evt. indkøb af et nyt orgel.
Der er indhentet pris på nyt orgel, bænk og højtalere, som vil koste ca. kr. 160.000,Der er en muligvis en køber til det gamle. Der søges fondsmidler til udskiftningen m.m.
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Provstesyn den 10. september 2015 kl. 13.00
Kalkning af kirken og reparation af mure vil blive foretaget efter pinse. Formand og
kasserer søger Provstiet om forudbetaling af 1/12 dels midler.
Der skal laves en APV for Marianne Kristoffersen.
6.

Nyt fra præsten.
Intet

7.

Nyt fra nedsatte udvalg.
Kirken i Sommerlandet – Drøsselbjerg Kirke
Sommerens tema er kormusik:
Torsdag den 9. juli 2015 kl.19.30
Sjølunds Kammerkor
Torsdag den 23. juli 2015 kl.19.30
Gospelkoret Conquerors
Torsdag den 6. august 2015 kl.19.30
Fangekoret fra Vridsløse
Alle aftaler er på plads

8.

Livet i og omkring kirken.
Åbningsgudstjeneste den 29. marts 2015.
 Indbydelse.
Der er nogle mindre tilretninger, som Ane Pilemand og Bende Grønlund retter
til
 Nedsætter et ”lille udvalg” til at lave en gæsteliste.
(gode kuverter + frimærker)
Ane Pilemand og Bente Grønlund laver gæstelisten m.v. færdig
 Bestilling af mad
Ane Pilemand og Bente Grønlund sørger for bestilling, hos Yvonne i Kr.
Helsinge Forsamlingshus, hvor også receptionen kommer til at foregå
 Konfirmander
Merete Raben prøver at involvere de kommende konfirmander i arrangementet
 Altergang
Der indkøbes engangsglas til altergangen
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9.

Nyt fra kirkesangeren.
Intet

10.

Punkter til næste møde.
Drøftelse af fordeling af uforbrugte midler fra Menighedsplejen

11.

Eventuelt.
Der er givet afslag på ansøgning om en Hjertestarter

12. Lukket punkt
a.
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