Drøsselbjerg menighedsråd

Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen. Suppleant Bente Grunth.
Afbud:
Mødeleder: Ane Pilemand
Referent: Arne Kristensen
Menighedsrådsmøde den 12. november 2014 kl. 9.30 på Bagervænget 8a, Sæby.
1.

Godkendelse af referat fra 16. oktober 2014
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3.

Nyt fra formanden.
Orientering fra mødet med Jørn Noe.
Der er ingen regler eller krav omkring budget for Præstegårdsudvalget (Præsteboligen
og De 3 Sognes Hus). MH har ønsker om at der laves et budget. Tages op med MH for
Kr. Helsinge - Reersø.
Der er delt skrivelser ud til naboerne omkring kirken med rotteproblemer. Såfremt
situationen ikke bedres vil Jørn Noe gerne deltage i et møde med Kalundborg
Kommune.
Ane Pilemand, Bende Grønlund Clausen og Karin Dinesen har deltaget i et kursus
omkring kirkens udvikling. Der bliver lagt statistik for 2011 på provstiet hjemmeside.
Vi har fået tilsendt Kirkepartner, som kan købes for 100 kr. i 2015. Blev besluttet at da
vi får MH blad og Stiftbladet så vil vi holde flere blade.

4.

Valg af:
 Formand Ane Pilemand - Genvalgt
 Næstformand Bende Grønlund – Genvalgt.
 Kirkeværge Karin Dinesen – Genvalgt.
 Kasser Bjarne Thor Jensen – Genvalgt.
 Sekretær Arne Kristensen – Genvalgt.
 Kontaktperson Bende Grønlund – Genvalgt.
 Bygningskyndig Tømrermester Erling Sørensen – Genvalgt.
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 Valg af person til at underskrive dokumenter sammen med
formanden Bjarne Thor Jensen blev valgt.
 Valg af medlemmer til præstegårdsudvalget på valg Karin Dinesen og
Arne Kristensen.
Arne Kristensen og Ane Pilemand blev valgt.
 Valg af medlemmer til at attester på bilag.
Karin Dinesen og Ane Pilemand blev genvalgt.
 Valg af medlemmer til de 3 sognes arrangementer på valg Bende
Grønlund – Genvalgt.
5.

Nyt fra kassereren.
Bjarne Thor Jensen gav en orientering om økonomien.

6.

Nyt fra kontaktperson.
Vi sørger for at skaffe organister (kirkesanger) til kirkelige handlinger i Kr. Helsinge /
Reersø for Drøsselbjerg Sogns beboere.

7.

Nyt fra kirkeværgen.
Status på renovering af kirken
Vedr. vask af kirkens gulv skal det undersøges hvordan det gøres uden at skade
fugerne.
Der ansøges yderligere om terrænregulering og tagrender til resten af kirketaget, da
der fortsat er problemer med fugt fra sydsiden ind i kirkevæggen, således at der skal
foretages ekstra kalkning i kirken.
Trækonservator er færdig med det vigtigste inventar og der er sendt yderligere
inventar til frysning til en pris på 24.000,- kr. + moms.
Konservatorerne har ønske om yderligere afrensning af kalkmalerierne.
Pris for restaurering af den gamle bibel kr. 12.000,- + moms.
For at få lavet de 2 masker på altertavlen koster kr. 15.000,- + moms.
Arkitekt Peter Bering og Karin Dinesen laver et overslag omkring de ønskede
ekstraarbejder. Så vi kan søge om det beløb der mangler.
Der er ønske om vurdering af mulighed for flytning af altertavle. Karin Dinesen vil
bede Nationalmuseet om at komme til Drøsselbjerg Kirke for en vurdering om
flytningen af altertavlen.
Der er foretaget beplantning med stauder ved fællesgraven, og hækplanter ved
graverhuset, som drøftet på sidste MH-møde.
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Der påbegyndes grandækning af gravsteder medio november.
Der kommer en avisartikel i Sjællands Tidende omkring renoveringen i december
måned.
8.

Nyt fra præsten.
Der er god gang i aktiviteterne i De 3 Sognes Hus med børnekor, voksenkor og
Sangkoret.
Der er opstartet en studiekreds med 15 – 20 deltagere.
Det blev drøftet om vi kan få en liste med nye sognemedlemmer, således at MH kan
sende et velkomstbrev. Merete Raben undersøger mulighederne.
Udlevering af bibler til dåbs-, minikonfirmanderne og konfirmationsgaver blev
drøftet. Merete Raben fortalte om nye muligheder med dåbsbibler, bibler til
minikonfirmanderne og salmebøger med CD-rom ved konfirmationen.
Alle syntes det kunne være en god ide’ med fornyelse og Sognepræsten arbejder videre
med mulighederne.

9.

Nyt fra nedsatte udvalg.
Fra Præstegårdsudvalget oplystes det at Karin Dinesen arbejder videre med
færdiggørelse af ny carport.
Der skal være 1 års syn i De 3 Sognes Hus den 21. november 2014 kl.08.30.

10.

Livet i og omkring kirken.
Åbning af kirken den 29. marts 2015
Der er ansøgt om forlængelse af renoveringsperioden, således at kirken først genåbnes
den 29. marts 2015 kl.14.00
Formanden har haft en drøftelse med Provst Jørn Noe om muligheder i. f. m.
genåbningen, og der arbejdes videre med at få en Biskoppen eller Provsten til at
forestå en genindvielsesgudstjeneste kl.14.00 og gerne med lidt ekstra musikalsk
indslag. Konfirmanderne kan bære dåbsfadet / dåbskande og kalken ind.
Gudstjenestefrekvens jf. udsendte bilag den 5. og 6. november 2014.
Merete Raben oplyste om de muligheder der ligger i det af Biskoppen udsendte brev.
Formanden har haft en drøftelse med formanden for Kr. Helsinge – Reersø MH og der
blev uddelt forslag til en skrivelse til Biskoppen, som indebærer at vi fortsætter med de
nuværende gudtjenester kl. 09.00 og kl.10.30 på skift, således at der er gudtjeneste i
hver kirke hver 14. dag + de særlige ekstra gudstjenester kirkerne har.
Skrivelsen blev godkendt og fremsendes til Biskoppen.

11.

Nyt fra kirkesangeren.
Intet.
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12a. Fastsættelse af honorar pr. måned til:
 Formand
kr. 1101,25 = kr. 13.215,- pr. år
 Kirkeværge
kr. 646,39 = kr. 7.756,68 pr. år.
 Kasserer
kr. 3016,46 = kr.36.197,52
 Kontaktperson kr. 646,39 = kr. 7.756,68

Honorarerne udbetales efter Slagelse Provstis takster.
12b Møder i 2015:
4. februar kl.09.30
18. marts kl.09.30
12. maj kl.09.00
4. august kl. 09.00
6. oktober kl.09.00
4. november kl.09.00.
13. Punkter til næste møde.
Opfølgning på renovering og genåbning.
14. Eventuelt.
Intet.
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