
Drøsselbjerg menighedsråd

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

Afbud: Marianne Kristoffersen og Merete Raben.

Mødeleder: Ane Pilemand

Referent: Arne Kristensen

Menighedsrådsmøde den 4. maj 2016 kl. 10.00 i de 3 sognes hus, Kirke Helsinge.

1. Godkendelse af referat fra 9. marts 2016.
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Nyt fra formanden.
Kirkesiden
Annonce i Ugebladet med kirkesiden, vil fremover dække over 4 måneder og der vil 
blive mindre tekst, da vi alligevel indrykker annonce ved arrangementerne. Udgifter 
til kirkesiden vil fremover blive lidt mindre.

Støtteforening for Danmarks kirker.
Der er modtaget ansøgning fra Støtteforeninger for Danske Kirker om støttekroner. 
Der gives afslag. 

Sogneudflugt
Turen går i år til gudstjeneste i Gladsaxe Kirke, derefter spisning på restaurant og 
havnesejlads i København. Pris kr. 250,- pr. person.

Gudstjeneste 2. pinsedag
Friluftsgudstjenesten afholdes på Amfiscenen i Brejninge, der er mulighed for 
pilgrimsvandring og let frokost.
Arne Kristensen sætter plakater op i Mullerup og Drøsselbjerg.

4. Nyt fra kassereren.
Konsultationsrunde med Provstiudvalget (bilag udsendt)
Mødet afholdes den 31.5.16. Vore ønsker er køb af løvsuger, tagrender og maling af 
vinduer.
Karin Dinesen og Bjarne Jensen deltager.
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Budget 2017 (materiale udsendt)
Drøftet og godkendt.

Kirkeministeriet (materiale udsendt)
MH har modtaget kr.926.000 fra Kirkeministeriet og kan indfri Stiftslånet, hvor der 
oveni kommer renteudgift på kr. 55.000 – 60.000.

Kvartalsrapport (materiale udsendt)
Driftskonto udviser kr.1.134.892,03, Fondskonto kr.83.400,04 og kollekt kr.1.454,55.
Rapporten udviser et overskud på kr. 67.000.

5. Nyt fra kontaktperson.
Organist Søren er pt. Langtidssygemeldt og Viola har travlt, så der skal findes andre 
afløsere de næste måneder. 

6. Nyt fra kirkeværgen.
Prøve opvarmningen
Varmesystemet virker fint og evt. besparelser kan først registreres ved 
årsafslutningen.

Trappe
Ny trappe er opsat ved kirken, der mangler lidt afsluttende murerarbejde.

Opmåling af kirkegården
Konsultation med Provstiet ved Otterstrøm og Jørn Noe, vi fik lidt flere m2 ved 
opmålingen og dermed også lidt ekstra penge til vedligeholdelse. Fra Drøsselbjerg 
deltog Karin Dinesen og Leif Juhl.

Indkøb af 2 nye bænke.
Der er indkøbt 2 nye bænke, som placeres ved kirkedøren og på kirkegården. 

Plantning af tomt gravsted.
2 tomme gravsteder tilplantes med rosenbuske.

Der blev endvidere orienteret om, at der var opsat ny kasse til højtaler og Claus 
Englund havde besigtiget 2 -3 kirkebænke ved døbefonden og der var ikke konstateret 
nye borebilleangreb.

Karin Dinesen vil søge foretræde for Folketingets Kirkeudvalg og drøfte momsregler, 
udbetaling af driftsmidler i 1/12 og vilkår for Kirkeministeriets istandsættelsespulje, 
hvor vi får at kunne disponere over pengene skal optage Stiftslån med efterfølgende 
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renteudgifter.

7. Nyt fra præsten.

Henvendelse fra menigheden Bregninge Alleshave Bjergsted pastorat om samarbejde 
med Kirke Helsinge Reersø og Drøsselbjerg menighedsråd.
Merete Raben orienterede på sidste MH- møde om, at Kr. Helsinge – Reersø ville gå 
ind i et samarbejde med menigheden fra Bregninger, Alleshave og Bjergsted postorat, 

Drøsselbjerg MH ønsker ikke at deltage i et sådant samarbejde.

8. Nyt fra nedsatte udvalg.
Præstegårdsudvalget
Der afholdes møde den 10/5-16 for drøftelse af modtagne tilbud/overslag på 
vedligeholdelsesarbejder på Præstegården og løsning på lysproblemer i De 3 Sognes 
Hus. 
Kirken i Sommerlandet.
Vi forsøger at få annonce i Turistguide Syd i 2017.

9. Livet i og omkring kirken.
Hjertestarter
Det blev besluttet at købe en hjertestarter til kr. 16.000 med 8 års service og kursus for 
op til 17 personer.
Hjertestarteren opsættes ved graverboligen.

10. Nyt fra kirkesangeren.
Intet.

11. Punkter til næste møde.
Budget
Halvårsregnskab
MH møder i 2016: 3/8 kl.10.00 - 29 /9 kl.14.00 og 9/11 kl.10.00

12. Eventuelt.
Intet.
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