Drøsselbjerg menighedsråd

Referat
Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne
Kristensen, Merete Raben, Marianne Kristoffersen og Suppleant Ib Hansen.
Afbud: Marianne Kristoffersen
Mødeleder: Ane Pilemand
Referent: Arne Kristensen
Menighedsrådsmøde den 14. maj 2014 kl. 9.00 på Bagervænget 8a, Sæby.
1.

Godkendelse af referat fra 27. marts 2014.
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Ekstra punkt med Hjertestarter under pkt.9.

3.

Nyt fra formanden.
Nohr-Con kursus historisk monument eller moderne forsamlingshus.
Til orientering.
Børnesagens Fællesråd.
Tages op under et senere pkt.
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.
Til orientering.
Invitation til Borgerdebataften om det moderne styringsstruktur for folkekirken den
20. maj 2014 kl.19.00 i Udby forsamlingshus.
Ane Pilemand deltager.
Fælles arrangementer i de 3 sognes hus.
Der bliver ikke afholdt fællesarrangementer fremover.
Personaleudflugt.
Lørdag den 28. juni 2014.
Sogneudflugt.
Afvikles formentlig i september måned.
Logokursus.
Eva Clausen har deltaget i et godt kursus omkring brug af kirkens logoer. Der er lavet
et link fra Facebook til kirkens hjemmeside.
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4.

Nyt fra kassereren.
Kvartalsregnskab.
Til orientering.
Budget 2015. Herunder ønskeliste til næste budget.
Ønskeliste fra kirkeværge Karin Dinesen
 100.000 til reparation af kirkemuren og portalen.
 100.000 til fornyelse af kirkegården.
 75.000 til lysholdere.
Konsultationsrunde vedr. budget.
Bjarne Thor Jensen og Karin Dinesen, deltager i møde den 11. juni 2014.

5.

Nyt fra kontaktperson.
Organistlisten er næsten udfyldt indtil kirkelukningen den 4. august.

6.

Nyt fra kirkeværgen.
Tidsplan for renovering af kirken.
Renoveringsarbejdet påbegyndes den 4. august og varer i ca. 5 måneder.
Tidsplan udleveret på mødet.
Graveren bruger de timer som kirketjener på kirkegården.
Det skal undersøges om der forsikring på transport af inventaret, når det sendes til
Køge. Bjarne Thor Jensen undersøger det.
Kirkeskibet bliver flyttet nærmere udgangen.
Døbefonden bliver renoveret i kirken, men døre og gravsten bliver flyttet.
Der bliver holdt møde de parter som skal stå for renoveringen i juni måned.
Orgel bliver ikke flyttet, da det bliver pakket ind.
Alterbordet bliver pladen renoveret for det brændemærke der er til ca. 8.500 kr.
Salmenummertavler fryses og sættes derefter til salg.
Vægbelysningen nedtages og sættes til salg.
Ib Hansen oplyste, at der var et firma i Vejle som opkøbte gamle lysekroner og lamper,
dette vil han undersøge nærmere.
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Budget på renovering af kirken.
Renoveringsbudgettet er på kr. 4.960.000,-, som der er fundet finansiering til.
Renoveringsbudget udleveret på mødet.
Bevilling fra Kirkeministeriet.
Der er modtaget tilsagn fra kirkeistandsættelsespuljen på. Kr.926.250,Afsluttet terrænregulering m.m.
Der er kommet lidt ekstraudgifter for oprettelse af kirke muren.
Tilsyn v/ kirke og kirkegård den 30. april 2014.
Der har været syn af kirke og kirkegård og udarbejdet en rapport med ganske få
bemærkninger.
7.

Nyt fra præsten.
Kontakt til skolerne vedr. konfirmander i 2015.
Merete Raben har holdt møder med skolerne omkring den fremtidige
konfirmandundervisning.
Vinde Helsinge Idrætsefterskole afholder morgenundervisning på onsdage kl.08.00 og
et par lørdage.
Kr. Helsinge Skoleafholder eftermiddagsundervisning tirsdage kl.14.00 og et par
lørdage.

8.

Nyt fra nedsatte udvalg.
Byggeudvalget
Arne Kristensen oplyste, at han forgæves har forsøgt at få formand Karin Sørensen til
at indkalde Præstegårdsudvalget til møde for overdragelse af papirer m.v. – dette
uden held.
Så mappen med alle byggesagspapirerne er lagt i aflåst skab i sognegården, sammen
med en liste over de sidste mangler.
Projektet løb økonomisk rundt og indenfor rammen tilbagebetales et fælleslån på kr.
120.000,- til Provstiet, der er endvidere købt lidt mere inventar end restbeløbet kunne
dække ca. kr. 5.000,-, denne udgift vil Kr. Helsinge og Reersø Menighedsråd dække.

9.

Livet i og omkring kirken.
Drøftelse af de indsamlede midler.
Vi har fri rådighed til at give forskellige organisationer et bidrag herunder
Børnesagens Fællesråd. Dog vil vi fortsat støtte lokal julehjælp.
Tages op på senere møde.
Gudstjenester (tilbagemelding fra Kr. Helsinge – Reersø MH råd).
Endnu ikke modtaget tilbagemelding.
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Regler for transport til kirken.
Der er ikke særlige regler, så alle kan i princippet bruge kirkebilen.
Ordningen har dog kun været brugt ganske få gange.
Kirken i sommerlandet.
Der er aftalt koncert den 10. juli med Cohen i kirken gudstjeneste med præst Tommy T.
Corfixen og den 31. august med Cash i kirken, ved Karsten Holm og Cash-bandet.
Hjertestarter
Der var en drøftelse af om der kunne opsættes en hjertestarter udvendigt et sted på
kirkens område. Forslaget blev positivt modtaget og Ib Hansen vil arbejde videre med
projektet og ansøge Trygfonden om en hjertestarter.
10.

Nyt fra kirkesangeren.
Intet.

11.

Punkter til næste møde.
Drøftelse af hvilke midler vi har til rådighed og hvilke organisationer, der skal
tilgodeses.

12.

Eventuelt.
Intet.
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