Hylleholt Kirke
Til:
Menighedsrådet

KORDEGN
Bodil Hovmand
Hovedgaden 15
4654 Fakse Ladeplads
Tlf. 56 71 60 83 / 24668977
E-mail: boho@km.dk
www.hylleholtkirke.dk

Faxe Ladeplads d. 23. januar 2017
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde onsdag d. 25.01.2017 kl. 19.00
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads
Til stede: Arne Skovbæk (AS); Sonja Olsen (SOL); Bente Holm (BH); Inger Christiansen (IC);
Arne Dilling-Hansen (AD-H); Bent J. Friis (BF); Gertrud Tramm (GT); Torben Petersen
(TP); Bodil Hovmand (BOHO)
Evt. Afbud: BOHO, BH deltog fra kl. 19.15
Referent: IC

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Hylleholt Sogns Menighedsråds Revisions protokollat af 02.12.2016 vedr. revision i årets
løb. Forelagt menighedsrådet d. 25.01.2017 v/ SOL – bilag. Til godkendelse: Revisions
protokollat er fremlagt og godkendt.
3. Foreløbigt årsregnskab for Hylleholt Kirkekasse v/SOL – bilag: Menighedsrådet er gjort
bekendt med at reguleringsprocenten er gået fra 44 procent i 2015 til 43 procent i 2016.
Menighedsrådet har godkendt ændringen inden bogføringen.
4. Nye revisorer i Tryggevælde Provsti fra Årsregnskab 2017 – til orientering: Orientering
5. Modtaget pjece om dåb. Arne Skovbæk foreslår, at vor nye præst i embedet skal være med
til at beslutte, om og hvordan vi vil bruge folderen: Taget til efterretning
6. Langfredags gudstjeneste d. 14. april
Tilbud på musikgudstjeneste formidlet v/ konstitueret sognepræst Torben Petersen.
Bilag tidl. udsendt til alle via Bente Holm: Det godkendes at der laves musikgudstjeneste kl.
16. TB undersøger en prisen. TB sender materiale til Vera til brug i Kirkehilsen
7. 2. pinsedags gudstjeneste:
Møde på Tryggevælde Provstikontor d 31.1. kl. 09.15. – AS deltager
Er der andre? – tilmelding via BOHO:
8. Gudstjenesteplan marts, april maj.
Vi har deadline på KirkeHilsen 27.1.
Plan for marts er i orden. Provsten er via TP blevet kontaktet vedr. april – maj:
Gudstjenesteplan for april og maj offentliggøres via Faxe Bugten
9. Distriktsforeningen´s Generalforsamling i ”Stalden” i Everdrup Præstegård - Tirsdag d.
21.02. kl. 19.00. Der skal være valg.
Deltagere: AS meget gerne – Flere? - tilmelding v/BOHO AS deltager som den eneste.
10. Projektet ”Hævet handicapvenlig Adgangsvej op til kirken” – udarbejdet af
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Vi havde anmodet om et lån på kr. 700.000,-; men
først fjernede provstiudvalget kr. 200.000,- opsparet til projektet, og derefter blev der sagt
et foreløbigt nej.
Gennemgang af projektet og forbrug af arv i projekt. Orientering, oplæg til debat med
provstiudvalget.

11. Tryggevælde provstiudvalg holder møde i Hylleholt Sognehus tirsdag d. 31. januar kl.
16.00. Hylleholt Menighedsråd indbydes. Man vil drøfte anlægspulje med os, som vi har
sagt nej til. – samt vort ønske om et lån til adgangsvej til kirken. Et lån som jo nu efter
fjernelse af de opsparede midler må blive kr. 200.000,- større for at projektet kan
gennemføres.
Hvem kan deltage i mødet: AS – IC – BF – SOL – GT – AD-H
Provstiet ønsker tilmelding senest d. 25.1. – så kontakt Bodil. Se punkt 10
12. Præsteansøgning. Stillingen opslået
Evt. annonce i Kristeligt Dagblad? Stillingen er opslået i Præsteforeningens blad. Vi undlader
Kristelig Dagblad.
13. Børneattester til ansatte og evt. menighedsrådsmedlemmer v/ Bente Holm: Der indhentes
børneattester på ansatte, frivillige som har med børn at gøre.
14. Folkekirkens Nødhjælp. - Sogneindsamling.
Lidt mere pressedækning. Vil vi være med igen i år? Rikke Olsen vil gerne stå for
indsamlingen i Hylleholt sogn. Indsamlingen er den 12.3.2017. Der gives tilladelse til indkøb til
lidt fortæring. Rikke laver lidt til pressen, som videresendes til Bodil med henblik på Faxe
Bugten, og til Vera til brug i Kirkehilsen.
15. Tilbud på bog: Menighedsrådet i Praksis – pris? Ingen interesse, stoffet kan findes andre
steder.
16. Tilbud på kursus for gravere og menighedsråd 8.2. eller 9.2. på Vilvorde, Køgevej 131, 4000
Roskilde: Ikke aktuelt i år.
17. Præstegårdens istandsættelse.
Udflytningssyn. Istandsættelse udarbejdet efter udflytningssynet; men lørdag d. 14.1. kl.
22.33 modtog jeg (Menighedsrådet) bygningsregistreringen af Hylleholt Præstegård.
Dens anbefalinger er noget anderledes end udflytningssynet og dermed nødvendigvis nogle
ændringer til følge.
Der skal sættes branddøre i et par steder for at overholde bygningsreglementet.
Orientering: Brev sendt til provst Erhard Schulte Westenberg. Orientering arbejdet med
istandsættelse af præstebolig.
18. Ændrede regler vedr. udlejning af Hylleholt Sognehus efter kirkelige handlinger – foreslås
udsat til næste møde. Udsættes til næste møde.
19. Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO - afbud
- Kontaktperson v/BH Sendt julehilsner ud til alle medarbejdere og vikarer. Arne Pedersen
er, blandt medarbejderne, valgt som suppleant til MR..
- Kirkeværge v/BF Intet
- Kasserer v/SOL: Indgået aftale om uddeling af Kirkehilsen for 2017, på uændrede
betingelser. Støtte til Radio Østsjælland genoptages, hvis de genoptager udsendelse af
gudstjenester.
- Hylleholt Sognehus v/IC
- Opvaskemaskine – Manual! Manualen ligger i skabet over køleskabet. Den fejl der har
været på maskinen er noget som man ikke kan gøre ved.
- Konst. sognepræst v/ TP Der har været få bisættelser og begravelser. TP. laver aftaler
vedr. dåb og konfirmationer i foråret, så godt som muligt, nogen af tjenesterne bliver afholdt i
Vemmetofte.
- Formand v/AS
- ”Jakob og Johannes Hansen´s Fond”
Regning for regnskab og selvangivelse Orientering
- Gudstjeneste- og aktivitetsudvalg v/GT – bilag referat 17.01.2017: Orientering
- Erindringsværkstedet v/GT – referat 10.01. – bilag mangler
- Koncertudvalg v/AD-H: Nytårskoncert søndag den 29.1 i Faxe. Med
musikkonservatoriets børnekor. Forårskoncert i Hylleholt med Rokokoret den 30.4.2017

- KirkeHilsenudvalg v/VB: Stof til næste nr. Konfirmationer den 29 og 30/4, vejkirker,
fællesgudstjeneste den 2/4 kl. 14.
- Hjemmeside – orientering v/HM og BOHO – bilag pr. 17.1.2017
16. Evt.
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