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Til:
Menighedsrådet

KORDEGN
Bodil Hovmand
Hovedgaden 15
4654 Fakse Ladeplads
Tlf. 56 71 60 83 / 24668977
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Faxe Ladeplads d. 18. september 2017
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde mandag d. 25.09.2017 kl. 19.00
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads
Til stede: Arne Skovbæk (AS); Inger Christiansen (IC); Henrik Morin (HM); Bent Friis (BF);
Hanne Due Jensen (HDJ); Bente Holm (BH); Erik Grønvall Kempfner (ERGK); Bodil
Hovmand (BOHO); Sonja Olsen (SOL)
Afbud:
Referent: HM

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Orientering om valg til Stiftsudvalg og Stiftets målsætning – ”En gæstfri Folkekirke”
vedtaget 5.9.2017 – bilag
3. Orientering om Provstiudvalg – Valg v/AS
4. Budgetsamråd i Tryggevælde Provsti.
Godkendt driftsrammen i 2018 kr. 2.586.946,Anlæg til adgangsvej fra Anlægspuljen: kr. 450.000,Kirkelig ligning i alt: kr. 2.586.946, - budget 2018
Det er det samme ligningsbeløb, som vi fik i regnskab 2016 v/SOL og AS
Det bevilgede beløb til anlæg af adgangsvejen, der sammen med et godkendt beløb for
forbrug af modtagen arv dækker langt fra det beregnede overslag over anlægspris fra
februar 2016. Vi skal ansøge provstiet om at bruge driftsmidler fra 2017 til resterende
beløb. Ca. 350.000
5. Nyt Lønsystem til FLØS – tages i brug 1. januar 2018. Oplyst på Den Digitale
Arbejdsplads 15.9.2017.
Det medfører formentlig div. kurser m.v. - bilag
Til orientering.
6. Løbende Regnskab pr. 31.8.2017 v/SOL. Godkendt
7. Hylleholt Kirke på Facebook
Henrik Morin blev anbefalet på provstisamrådet at kontakte sognepræst Jeanette
Capion, Kongsted Kirke for at høre om erfaringer med Facebook
1.
FB er fabelagtig til at udbrede et budskab igennem utallige netværk
2.
Budskabet - som kan udsendes - er det samme som findes på vores
hjemmeside, så vi kan kopiere allerede oprettede begivenheder
3.
Det er et værktøj, der er nemt at bruge, når man først har fået det lært
4.
Vedligeholdelse kan ske uden at bruge præstens og/eller personalets tid.
Webmaster kan udføre opdateringer
Menighedsrådets indstilling til at arbejde lidt med tanken om Hylleholt Kirke på FB.
Det skal så undersøges, hvor megen tid det tager at vedligeholde FB v/ HM

8.
9.
10.

Beslutning: Vedtaget. Tages op igen april 2018
Nyt fra Medarbejdermøde d. 25.9. v/ BH. Referat følger
Visionsdag foreløbig udkast v/BH. Ikke noget nyt. Møde afholdes d. 28/9
Problematik vedr. gravsten på sokkel, der kan vælte, hvis de ikke er sikret jfr. en
ulykke på en kirkegård, som formentlig fører til et påbud fra Arbejdstilsynet, om at
sikre gravsten – bilag - v/BF
Se notat fra Budgetsamråd d. 11.9. - bilag
Beslutning: Breve til gravstedsejere med problematiske sokkelsten udsendes i januar
2018. Fredede gravsten på sokkel sikres over vinteren 2018

11.

Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO. Pilgrimsvandring har været en succes. BOHO
bestiller Minikalender til BF, SOL, AS, IC, HM, VB, HDJ
- Kontaktperson v/BH. Kursus for kirkesangere vedtaget. Bente Jepsen fylder 70. Der
er et ønske om at indkøbe ’100 salmer’, som tages op næste gang. BH har ferie i uge 41 og
42. HDJ afløser.
- Kirkeværge v/BF
- Kasserer v/SOL
- Hylleholt Sognehus v/IC
- Sognepræst v/ ERGK. Forslag om ’prædikenfri’ søndag tages op på næste møde.
- Formand v/AS. Menighedsrådet kan ikke godkende at sognehuset lejes ud til FOF, da
det vil kunne skabe præcedens.
- Div. udvalg:
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg v/IC
- Erindringsværkstedet 2018 – bilag referat møde 14.9.
- Koncert Udvalg v/IC .
- KirkeHilsen Udvalg
- Det Stående Udvalg – bilag referat møde d. 7.9.2017 v/AS
- Medieudvalg v/HM
- Fællesudvalg – bilag referat møde d. 4.9.2017
12. Revisionsprotokol 2016
Revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2016 til godkendelse
Forvaltningsrevisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Revisionsprotokollatet godkendt.
Revisionserklæringen til årsregnskabet 31.12.2016 til godkendelse og underskrift
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold
Revisionserklæringen godkendt og underskrevet 25/9-2017
v/SOL – bilag
13. Evt.
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