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 den 16.oktober 2014 kl. 9.00 på Bagervænget 8a, Sæby.
1.

Godkendelse af referat fra 6.august 2014
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3.

Nyt fra formanden.
Skrivelse fra Kirkeministeriet af 15. september 2014 om ”Menighedsråd på jeres måde”
(er udsendt til jer).
Til orientering.
Oprydning i MH postkasse.
Formanden har ryddet op i MHs postkasse og oprette undermapper hvor relevante
skrivelser kan gemmes.
Referat af budgetsamråd af 19. august 2014.10.14
Der blev orienteret om mødet.
Provstidag ”Kirken på landet” den 25. oktober 2014.
Bende Grønlund, Karin Dinesen og Ane Pilemand er tilmeldt.
Provstiets års hjul 2015.
Indhold er datoer for indsendelse af budget, regnskab og budgetsamråd og andre
relevante datoer for Provstiet.
Indbydelse til ”Vejkirke og andre åbne kirker” 2015.
Til orientering.

4.

Nyt fra kassereren.
Budget 2015.
Der er afsat bl. a. kr. 185.000,- til udvendig kalkning af kirken muren og kirkeportal.
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Kvartalsrapport.
Blev gennemgået af kasseren og viser et fornuftigt forbrug.
Økonomi vedr. kirkerenoveringen.
Forløber fint og der er pt. Forbrugt kr. 1.827.178,- og men vi er ved at mangle midler til
det videre forløb.
Der er ikke i budgettet indlagt udgifter til renter af Stiftslånet ca. kr.11.000,Karin Dinesen har talt med A.P Møllers fond og ansøgt om at få udbetalt kr.
1.000.000,Restbeløbet ansøges i slutningen af renoveringsperioden.
PS! Der er pr. brev d.d. oplyst at det ansøgte overføres til MH pr. 20.10.14.
Kasseren sendes hurtigst muligt lånepapirer til Stiftet, så lånet kan udbetales.
5.

Nyt fra kontaktperson.
Sjællands Vestkyst - lokalguide.
Vi vil fremover indsende vor arrangementsliste til lokalguiden.

6.

Nyt fra kirkeværgen.
Status på renovering af kirken.
Der er indhentet tilbud på maling af kirkedøre, døre i graverhuset, låger ved
kirkemuren.
Tilbud kr. 18.500,,- incl. Moms.
Grosserens gravsted kr. 13.750,- incl. Moms.
Det besluttedes, at arbejdet udføres i foråret 2015.
Renovering af bibelen fra 1952 som en gave fra håndværkerne, vil koste i alt kr.
11.750,00 eksl. Moms.
Beløbet til opgaven blev bevilliget.
Flytning af altertavle.
Dette kan formentlig ikke lade sig gøre på grund af pladsmangel det påtænkte sted.
Krusifikset kunne placeres på altertavlens plads.
Englund og relevante myndigheder forespørges.
Med hensyn til orglet vil vi fremadrettet ikke samarbejde med Skandinavisk
Orgelcenter. Karin Dinesen har været i dialog med HO Musik i Slagelse, som godt vil
påtage sig opgaven.
Karin Dinesen har d.d. haft møde med Peter Bering, og det er nødvendigt at kalke
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kirken yderligere indvendigt.
Der skal købes en ny løber, når renoveringen er færdiggjort.
Udendørsbelysning på kirken forbliver den samme.
Vi vil forsat, søge om at må opsætte tagrender på resten af kirken, da de opsatte har en
god effekt.
Stengærdet er færdiggjort og det foreslås, at der plantes en ekstra række taks.
Der er også lavet en planteplan for urnegravstederne med et staudebed med røde,
hvide, mørklilla og blå blomster.
Ved flagstangen tages fliserne op og der plantes storkenæbDer er lavet en plads til en affaldscontainer ved graverhuset og der plantes en hæk
med buksbom og plantes stauder.
Det foreslåede vil koste ca. kr. 8 – 10.000,-.
Planen blev godkendt og beløbet bevilliget.
I forbindelse med det nye varmeanlæg, har vi et antal brugte elradiatorer og nogle
nye, samt de nedtagne væglamper og salmenummertavlerne, som skal sættes til salg.
Ib Hansen, Arne Kristensen og Ane Pilemand klarer denne opgave.
Renoveringsarbejdet vil blive forlænget nogle uger og genåbning af kirken
forventes at blive palmesøndag den 29. marts 2015.
Ane Pilemand tager en snak med Provst Jørn Noe om genåbningen.
Gravstedslegat nr. U 6 bliver ordnet.
Der er igen konstateret rotter på bagsiden af kirken ved Kirkemarksvej 1, som har
bredt sig ind på kirkegården.
Ane Pilemand tilskriver igen ejeren om problemet og kontakter også Provstiet.
Kirkeistandsættelse fra Kirkeministeriet af 8. oktober 2014
Til orientering.
7.

Nyt fra præsten.
Intet, udover at der fra Merete Raben er modtaget opslag for et foredrag og opstart af
Studiekreds i De 3 Sognes Hus i uge 43. Plakaterne som vanligt opsat i Mullerup og
Drøsselbjerg.

8.

Nyt fra nedsatte udvalg.
Sogneudflugt 2014/2015
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Der var ca. 80 deltagere med på udflugten til Grundtvigskirken, Den blå planet og
Dragør Badehotel. Dog var spisningen lidt problematisk p.g.a. for lidt
serveringspersonale.
Bende Grønlund havde nogle forslag til Sogneudflugten 2015, som Bende Grønlund,
Ane Pilemand og Merete Raben skal arrangere
.
Forslag: Maribo Domkirke, Hotel Sakskøbing og Knuthenborg – Nykøbing Falster
kirke, Zahrens Hus og Middelaldercentret – Frederiksberg Slotskirke, Hansen eller
Krøgers have og Zoologisk have – Bakken med Korsbæk, Kirkebesøg og Tårbæk Kro.
Et deltagerbeløb op til Kr. 250,- vurderes som passende.
Der arbejdes videre med arrangementet.
9.

Livet i og omkring kirken.

10.

Nyt fra kirkesangeren.
Intet.

11.

Punkter til næste møde.
Konstituering.
Gudstjenesteliste / frekvens.

12.

Eventuelt.
Flytning af næste møde den 5. november 2014.
Næste møde afholdes hos Bjarne onsdag den 12. november 2014 kl.09.30.
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