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Faxe Ladeplads d. 27. marts 2017
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde torsdag d. 30.03.2017 kl. 19.00
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads
Til stede: Arne Skovbæk (AS); Sonja Olsen (SOL); Inger Christiansen (IC);
Arne Dilling-Hansen (AD-H); Bent J. Friis (BF); Gertrud Tramm (GT); Torben Petersen (TP);
Bente Holm (BH)
Tidl. kirkesanger Børge Mejlby indbydes til pkt. 2. på dagsordenen.
Afbud: Bodil Hovmand
Referent: Bente Holm

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
2. kl. 19.00 – 19.20: Kirkestatistik vedr. 2016 og tidligere v/Børge Mejlby
Til efterretning: Børge Mejlby der i 54 år har lavet statistik på kirkegangen i Hylleholt
Kirke, beretter om, at der i gennemsnit deltog 51 pr. gudstjeneste i 2o16. Sammenlignet
med indbyggerantallet i sognet vil det sige, at kirkegangsprocenten er 1,5 % i gennemsnit.
Eller 1,9 % set i forhold til de 2602 personer, der er medlemmer af folkekirken i Hylleholt
sogn. MR ser meget gerne, at Børge Mejlby fortsætter med at udarbejde statistik i 2017.
3. Hylleholt Sogns Menighedsråd CVR NR. 25 909615.
Regnskab 2016 afleveret d. 9.3.2017 kl. 10.45 til Tryggevælde Provsti
Til godkendelse: Godkendt.
4. Løbende regnskab – herunder se pkt. 5.B
Vedr. istandsættelse af præstegård v/SOL
Regnskab 28.02.17, underskud på 51 707,96 er taget til efterretning. Marts måneds
regnskab er der blevet orienteret om.
5. Præstegårdens istandsættelse:
a.
Enkelte mangler v/ AS og BF
Malerbehandling af plade i anretter køkken
Tilslutning af tørretumbler
Fjernelse af gammel tørretumbler
Fjernelse af div. gamle tekniske anlæg
Bodil Kaalund billeder m.v.
Maling udvendig terrassedør
Maling udvendig vinduer mod syd
b.
Istandsættelsesregnskab m. bilag indsendes samlet til Tryggevælde Provsti
c.
Rengøring

Til godkendelse: Ovennævnte punkter er godkendt. Udskiftning af lydloft i tidligere
kordegnekontor indhentes der tilbud på. Istandsættelsessyn sker den 19.04.17. Nøgler til
hus og postkasse, til familien er udleveret. Nøgle til boks er også udleveret.
6. Økonomikursus tilmelding – bilag udsendt.
Til Godkendelse: Ingen tilmeldte.
7. Præstebetjening ved gudstj. d. 2.4.2017
Til efterretning: Mr. har besluttet at aflyse gudstjenesten den 2.04.17, da der er en
fællesgudstjeneste i Karise ” Plant Håb”. Hvor kirkebil kan bestilles.
8. Indsættelses gudstj. Palmesøndag d. 9.4.2017 kl. 14.00 af ny sognepræst Erik Grønvall
Kempfner v/ provst Erhard Schulte Westenberg
Menighedsrådet indbyder til kaffebord efter gudstjenesten.
Beslutning: Kaffebord i Sognehuset umiddelbart efter, Bente Jepsen står for dette.
Borddækning af frivillige.
9. Velkomstmiddag for ny sognepræst, medarbejdere og menighedsråd.
Efter aftale med Erik Grønvall Kempfner kan en velkomstmiddag holdes d. 9.4.
Beslutning: Velkomstmiddag den 9.04.17 kl. 18.30 på Slangerupgård AS inviterer.
10. Gudstjenester de øvrige påskedage
- Skærtorsdag 13.4.2017: kl. 10.30 v/EGK og annonceret med tilmelding til frokost
- Langfredag 14.4.2017: kl. 16.00 musikgudstjeneste v/TP og annonceret
- Påskedag 16.4.2017: e. aftale med Erik Grønvall Kempfner – kl. 10.30 - annonceres
- 2. påskedag 17.4.2017:
do
- kl. 10.30 - annonceres
- 1. s.e. påske 23.4.2017: 10.30 v/EGK – annonceres
- Lørdag 29.04. kl. 10.30 – konfirmation v/FT - annonceres
- 2. s.e. påske 30.4.2017: konfirmation kl. 10.30 v/FT - annonceres
Gudstj. I maj annonceres indtil nyt nr. af Kirke Hilsen udkommer
Til orientering: Taget til efterretning, der tages kontakt vedrørende det videre.
11. Kirkesangbogen
Vejl. udsalgspris kr. 249,- indtil 26.5. – kr. 199,f.eks. ved køb af 50 stk. á kr. 199.-: kr. 9.950,+ akkompagnementsbog kr. 699,- evt. 2 stk.: 1 i kirken og 1 i Hylleholt Sognehus
Beslutning: At indkøbe 50 kirkesangbøger og 2 akkompagnementsbøger, der bestilles af
SOL.
12. Sct. Nikolaj tjenesten
Anmodning om støtte til alle sogne i Roskilde Stift
AS og GT foreslår: kr. 1.000,Beslutning: Der er tidligere besluttet at indbetale 500 kr. pr. år, dette er indbetalt.
13. Fællesudvalg v/SOL
Til orientering: Regnskab 2016 er udsendt, Fællesudvalget har godkendt det. Budget for
2018 fortsætter uændret.
14. Arne Dilling-Hansen vil nedtrappe udvalgsarbejdet grundet andre opgaver og gerne udgå
af koncertudvalg.
Til beslutning: Arne Dilling-Hansen vælger at fortsætte i koncertudvalget og udgå af
aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget vil komme med et nyt forslag, eller fortsætte selv med
nuværende antal.
15. Møde mellem medarbejdere og sognepræst
Besluttet: BH taler med Ek om medarbejdermødet skal rykkes frem.
16. Div. planlægnings ønsker fra kontaktperson.
Visionsdag udsættes til drøftelse efter at ny sognepræst er tiltrådt.
Brandøvelse
Beslutning: Dato findes inden sommerferien – en formiddag ved BH.
17. Kloak ved Hylleholt Sognehus
- kan færdiggøres i 2017 v/BF
Beslutning: Brev fra Faxe Forsyning vedr. færdiggørelse af kloak. BF indhenter 2 tilbud.

18. Vedr. arv og anvendelse heraf.
Ansøgning til Roskilde Stift om anvendelse af del af arven til udsmykning af Hylleholt
Kirke:
- Stenbænk v/ kirken evt. kr. 250.000,- Flagstang + flag og stensætning foran kirken kr. 50.000,- Finere brostensbelægning op mod kirken kr. 300.000,eller til stenbelægningen, der er en udsmykning i sig selv
i alt: kr. 600.000,Beslutning: Det godkendes at ansøge Roskilde Stift, at forbruge op til 600.000 kr. fra arven,
til ovenstående.
19. Forslag om kirkekaffe 1. gang/md. v/GT
Beslutning: Punktet udsættes.
20. Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO: Ikke til stede
- Kontaktperson v/BH: Tak til Torben Pedersen for et godt samarbejde, fra meddere. Stor ros til alle medarbejdere for indsatsen i de 4 måneder der er gået.
- Kirkeværge v/BF: Præsteboligen er istandsat. Kirkegårdens personale har gjort en
ekstra indsats i præstegårdshaven.
- Kasserer v/SOL: Brev fra Pia H. Lorentzen, vedrørende fotografering. SOL har ferie
den 24.04.17.
- Hylleholt Sognehus v/IC: Drøftet rengøring, det vil blive taget op til revurdering.
- Konst. sognepræst v/ TP: Samarbejdet med personalet har været ”forbilledligt”,
TP er blevet taget godt imod af alle og fleksibiliteten har været stor.
- Formand v/AS:
- Når ny sognepræst tiltræder udarbejdes ny tlf. liste med udvalg.
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg v/GT: 2. maj kl. 19.00 skuespil Luthers Kæthe ved
Skuespiller cand. teol. Merete Arenstrøm.
- Erindringsværkstedet v/GT: Foredrag om Oluf Høst ved Birgitte Drent.
- Koncert Udvalg v/AD-H: Møde d.d. forårskoncert planlagt. Referat udsendt.
- Kirke Hilsen Udvalg v/VB: Deadline 24.04.17.
- Det Stående Udvalg v/AS: Ikke noget nyt
- Hjemmesiden v/HM: Ikke til stede.
21. Evt.:
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