Referat fra menighedsrådsmødet d. 3. Marts 2009.

Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Der var mødt fem tilhørere.
1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Lyset er kommet”.
2. Vi godkendte referatet fra forrige møde.
3. Annie Lunde Hansen bad om, at formanden ikke igen ville indføje denne dagsordens Nota Bene,
formanden vil i fremtiden rette i de indkomne forslag, hvis han ikke finder dem passende. Derefter
godkendte vi dagsordenen.
4.
1)

Forretningsordenen blev gennemgået igen, og denne gang var der ingen kommentarer.

2)

Formanden fremlagde aktivitetsgruppens mini-vedtægt. Menighedsrådet har valgt
menighedsrådets formand som formand for aktivitetsudvalget.

3)

Leif Bahn vil sørge for, at menighedsrådet får en kopi af beregningerne for det planlagte varmeog varmtvandsanlæg i forpagterbygning og præstebolig.

4)

Formanden gennemgik posten. Formanden skal tjekke, om alle får Stiftsbladet, ellers skal han
bestille det. Formanden bestiller 10 eksemplarer af Menighedsrådenes kalender .

1)

Rikke stopper på kirkegården. Lene Hansen vil gerne overtage hendes hjælp i Elnebjergcentret,
afløst af Karin Olsen, når hun er på arbejde.

2)

Vi aftalte at afbestille medlemskabet af Haveforeningen, når det næste abonnement skal betales.

3)

Præsten må på menighedsrådets regning bede Poul Hurup om at installere hendes nye PC.

4)

Præsten får bevilget en tur til Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand d.
12-14 juni. Resten af menighedsrådet beslutter til næste møde, hvem af dem, der skal med.

1)

Kassereren rapporterede om regnskabssamarbejdet i provstiet. Den nye eksterne kasserer hedder
Solveig Hansen, og hun overtager regnskabet fra d. 1. April. Kassereren fra Soderup
menighedsråd hjælper vores interne kasserer med at få vores regnskab lagt over til Skovbo Data.

2)

For fremtiden må vi forsøge at begrænse brugen af kirkens konto i Brugsen. Vi vedtog, at kun
graveren, kassereren og præsten benytter kontoen i Brugsen. Vi vil fortsat gerne betale
kirkesangerens sangundervisning, men ikke hendes fagforeningskontingent. Vi siger el-klaveret i
kirken op, og beder Daniel om at hjælpe os med at købe et nyt up-to-date i samarbejde med
kassereren. Vi nedlægger vores konto i Den danske Bank og fortsætter med den i Nordea.

3)

Kassereren foreslog at vi i fællesskab kalker kirkegårdsmuren. Han vil undersøge, om
Nationalmuseet tillader det.

5.

6.
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7.
1)

Graveren får en PC når adgangen til Internettet er etableret i forpagtergården.

2)

Rikke stopper på kirkegården og Holbæk kirkegård tager over med at bistå graveren på
kirkegården. Kirkeværgen og det frivillige kirkelige arbejde kan forhåbentlig hjælpe med det
kirkelige.

8. Nyt fra kirkeværgen.
9.
1)

Vi mener ikke, at menighedsrådet har penge til gode på økontoret. For dette udsagn stemte Per
Eldon, Jette Porting og Kirsten Schmidt, imod stemte Annie Lunde Hansen, imens Ole Nielsen
og Lene Hansen ikke kunne stemme, da de var inhabile.

10. Eventuelt: Der kommer sandsynligvis en indkaldelse til ekstraordinært menighedsrådsmøde om
regnskab og budget i denne måned. Lørdag d. 4. April kl. 14,00 holder vi ekstraordinært
menighedsrådsmøde om udenoms-arealerne ved præstegården.
Annie Lunde Hansen afleverede diverse nøgler fra den tidligere kirkeværge samt kasserere og hende
selv. Vi mangler endnu Jørgen Hansens nøgler. Jette Porting tager kontakt til Jørgen Hansen
desangående.
Alle undeskrev protokollen.
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