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. 12. april 2017
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 18.04.2017 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); Bente Holm (BH)
Menighedsrådets 1. stedfortræder webmaster Henrik Morin (HM) indbydes til pkt. 7
Evt. afbud: Da menighedsrådets møde er blevet flyttet fra 24.4. til 18.4. kolliderer mødet med
sognepræstens andre mødeaktiviteter.
Afbud: Erik Grønvall Kempfner, Bodil Hovmand
Referent:IC

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Istandsættelse af præstegård.
a.
Manglende arbejde: Nedtagning af gammel hessian lydloft og opsætning af nyt
lydloft, der kan males – ca. 50 m2
b.
Ønsker:
Havehegn omkring forhaven, da der er direkte adgang fra køkkendør til vej
Brandalarmer
Markiser: - styresystem
Terrasse: plankeværk behandles
Maling af vinduer mod syd: Ønsker gennemgået. Det tages op på indflytningssyn
den 19.4.2017
3. Indflytningssyn d. 19.4.17 kl. 09.30
Fra menighedsrådet deltager: Kirkeværge Bent Friis; menighedsrådets
byggesagkyndige Niels Olsen og Arne Skovbæk
Derudover sognepræst ERGK og provst Erhard Schulte Westenberg + provstiets
arkitekt m.fl. – herunder præsternes tillidsmand: Til orientering
4. Foreløbige omkostninger indtil nu.
Opgørelse til Tryggevælde Provsti, når de sidste arbejder er udført v/SOL og BF:
Istandsættelse af præstegården beløber sig pt. til 345.499,29 kr.
5. Løbende regnskab 31.3.2017 v/SOL: 1. kvartals regneskab godkendt.
6.a. Repræsentantskabsmøde i Folkekirkens Skoletjeneste 2. maj 2017 kl. 18.00 i Herfølge
Sognegård.
Tilmelding senest d. 25. april

b. Samme aften har vi Samtalesalon med skuespil: Luthers Käthe v/ skuespiller cand.
theol. tidl. sognepræst Merete Arnstrøm i Hylleholt Sognehus. Det anbefales at vi deltager
i Hylleholts eget arrangement.
7. Orientering om kirkens hjemmeside
Kirkens hjemmeside blev flyttet til ny platform i 2016; men her er en begrænsning i
sidetallet på 100 sider – vi bruger 147 sider. Sider kan lægges sammen; men
overskueligheden går så tabt. I dag betales der kr. 1.654,- pr. år, for den løsning vi har
nu - sv.t. kr. 138,-/md.
Hvis vi ikke begrænser sidetallet, skal vi betale for næste trin 1000 sider, og da er prisen
kr. 499,- / md. eller kr. 5.988,- /år v/ HM
Beslutning: Henrik Morin laver det store arbejde med at ændret scrapbogen og Kirkehilsen
til PDF filer, som vi kan holde os under de 100 sider. Som tak får han udbetalt et honorar.
8. Provstiudvalgets udmelding om budget 2018.
Driftsrammer fratrukket renteudgifter og evt. éngangsdriftsbevilling for 2017 vil for
2018 være uændrede i Faxe Ligningsområde v/ kasserer SOL
Vejledning fra Kirkeministeriet på 13 sider udsendt 6. marts.: Til orientering, skal
behandles i det stående udvalg før godkendelse i MR 29.5.2017.
9. Ny hjemmeside om kunstværker i danske kirker fra tiden efter 1945 samlet af
teologilektor Benny Grey Schuster, som står bag en hjemmeside om kirkekunst.
Hylleholt Menighedsråd har også fået en henvendelse fra Benny Grey Schuster som vi
har besvaret: Til orintering
10. Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant: Afbud
- Kontaktperson: Kurser og ferie for kirkegårdspersonale er afviklet. Hele personalet er
glade for at der er ansat en præst.
- Kirkeværge: Intet
- Kasserer: Intet
- Hylleholt Sognehus: Intet
- Sognepræst: Afbud
- Formand:
- Vedr. Den Grønne Messehagel på udstilling Køng Museum: Orientring
Orientering om ”Historieske aftner i Faxe Ladeplads”.
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg: Procespapir vedr. Skærtorsdag bliver sendt ud når
det er færdigt. Palmesøndag var der 72 til kaffebord efter indsættelse af ny præst.
- Erindringsværkstedet: Gode planlagte arrangementer + udflugt den 18.5
- Koncert Udvalg : Der er sat plakater op i Faxe og Faxe Ladeplads vedr. sommerkoncert
med Rokokoret.
- KirkeHilsen Udvalg.: Husk deadline den 26.4
- Det Stående Udvalg.: Intet
- Hjemmesiden.: Henrik orienterede om ønsker for hjemmesidens fremtid.
11. Ved sidste menighedsrådsmøde blev det aftalt, at Arne Dilling-Hansen udtrådte af
gudstjeneste- og aktivitetsudvalget; men forblev i koncertudvalget
Nyt medlem til gudstjeneste- og aktivitetsudvalg?
Forslag: sognepræst Erik Grønvall Kempfner: Vi spørger Erik.
12. Evt: Udgifterne til IT stiger, og vi arbejder på at udnytte det bedre.
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