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. 21. juni 2017
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde mandag d. 26.06.2017 kl. 19.00
Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe Ladeplads
Til stede: Arne Skovbæk (AS); Sonja Olsen (SOL); Inger Christiansen (IC); Henrik Morin (HM);
Hanne Due Jensen (HDJ); Bente Holm (BH); Erik Grønvall Kempfner (ERGK); Bodil
Hovmand (BOHO)
Afbud: Bent Friis
Referent: IC

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Roskilde Stift godkender ansøgning om at bruge op til kr. 300.000,- til bænke og
flagstanganlæg af den modtagne arv fra Elsa Hilmar Fonskov.
Dette har Tryggevælde Provstiudvalg også godkendt (Bilag)
- og det vil sige, at vi nu kan kontakte Laila Vestergaard om bænkene.
Beslutning om at kontakte Laila Vestergaard til et besøg m.v.: AS kontakter Laila
Vestergaard
3. Roskilde Stift vil også være villig til at godkende, at der bruges kr. 300.000,- af arven til
adgangsvej til kirken, såfremt Tryggevælde Provsti kan godkende anlæg af
adgangsvejen og anbefale, at der udbetales af arven til dette projekt – dvs. at Roskilde
Stift giver Provstiet en henstilling til at se på sagen.: Til efterretning
4. Læserbrev om omdeling af kirkeblade i postkasser med ”Nej tak” til reklamer.
Bilag: fra Forbrugsombudsmanden
AS har sendt svar til Faxe Bugten: Til orientering
5. Løbende regnskab pr. 31.5.: Godkendt. Orientering om juni måned.
6. Kirkesyn: kapel, graverkontor, sognehus og præstegård. Synet afholdt d. 7.6. kl. 13.00
Orientering v/AS og SOL: Til orientering, sendt til provstiet.
7. Udlån af Rød Messehagel til DR.
Kontakt til DR, der var glade for vort tilsagn. Messehagelen er forsikret af DR.: DR får
ikke brug for den.
8. Kursusansøgning vedr. Sorggruppen for børn. Kursusansøgning fra Erik Grønvall
Kempfner og 2 stk. ansøgninger. Bilag fra: ERGK: Godkendt. BH bringer det videre til
kursusudvalget.
9. Sommerfolder 2017 v/AS: Sommerfolderen er uddelt.
10. Vedr. pkt. 21 om ny salmebog på MR-møde d. 29.5.17.
HM ønsker en drøftelse af hvilket udvalg forslagene hører under.
Herunder gerne i samarbejde med andre menighedsråd.: Gudstjeneste-og
aktivitetsudvalget og koncertudvalget arbejder videre med forslag til hvordan vi får bredt
kenskabet til de nye salmer ud.

11. Arbejdsmiljø og mail i fritiden v/HM: BH undersøger kulturen hos medarbejderne. Er der
noget der skal ændres på?
12. Fastelavnsgudstjeneste/konfirmander – evt. ændres til Aske onsdag v/ERGK:
Fastelavnsgudstjenesten holdes i samarbejde med Borger- og Erhvervsforeningen,
konfirmanderne deltager i gudstjeneste. Derefter evalueres med hensyn til fremtidig
samarbejde. Det godkendes at der afholdes Aske onsdag den 28/3 kl. 19, med
konfirmanderne.
13. Adventsgudstjenester med ”underholdning” v/ERGK: Det er hensigten at gudstjenesterne
i advent bliver ekstra festlige.
14. Aftengudstjenester – tidl. 3 om sommeren – med hovedvægt på den mørke vintertid
v/ERGK: Et ønske om at afholdes 2 aftengudstjenester om sommeren og 2 aftengudstjenester
om vinteren i 2018. En drøftelse af forslag om eftermiddagsgudstjenester om sommeren. BH
bringer det op på medarbejdermødet.
15.a. Samt muligheden for: Andre tidspunkter for gudstjenesten visse søndage v/ERGK: Se
pkt 14
b.Nytårsgudstjenesten om eftermiddagen d. 31.12.: Gudstjeneste kl. 14, med servering af
champagne og kransekage.
16. Aftale med Skovbo Data om 2Kalendergennemgang” d. 31.8.2017 kl. 13.30 – 15.30.
Deltagere: Fast personale, Henrik Morin og Bente Holm.: Til orientering
17. Praktisk hjælp til kaffebrygning til Tumlingesang april/maj 2018 onsdag
Babysalmesang fra uge 41 til uge 48 – onsdage kl. 10.00.: Bente Jepsen bliver spurgt.
18. Der er et ønske om, at korskole for 4. klasserne (og op) kan foregå i Hylleholt Sognehus
– mandage fra kl. 13.30 til 16.: Charlotte og Bodil aftaler vedr. reservering af lokale 2.
19. Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO: Orientering om kursus.
- Kontaktperson v/BH : Gode tilbagemeldinger om brandkursus. Der er travlt på
kirkegården.
- Kirkeværge v/BF
- Kasserer v/SOL Intet
- Hylleholt Sognehus v/IC: Der bliver ikke gjort rent i lokale 1, 2, 3 i ugerne 25 til 33 begge
incl.
- Sognepræst v/ ERGK: Pga. arbejdsmiljø ønsker Erik printeren flyttet. Erik kontakter BF.
- Formand v/AS: Kirkegårdsmuren er blevet påkørt, der er indhentet tilbud på reparation.
Det er en forsikringsskade. Orientering om: it- nedbrud hos Bodil (det skulle være i orden nu),
færdiggørelse af tagnedløb ved nyt toilet.
- Div. udvalg:
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg v/IC – bilag referat 13.6.:
- Erindringsværkstedet:
- Program for efteråret 2017 er lagt – se KirkeHilsen – sommer nr. 3. – juni – juli –
august 2017
- Erindringsværkstedet vedr. 2018: HM indkalder det nye udvalg.
- Koncert Udvalg v/IC – bilag referat 15.6.
- KirkeHilsen Udvalg
- Vedr. artikel om Kirkens Korshær i KirkeHilsen – bilag: artikel + billede: Vera
redigerer i artiklen, og sender udkastet til forfatteren af artiklen. Der sættes det samme på
hjemmesiden – uden billede evt. Kirkens Korshærs logo.
- Det Stående Udvalg v/AS
- Hjemmesiden v/HM: Henrik arbejde på at få lavet mulighed for nyhedsbreve.
- Vedr. Kirkens Korshær på hjemmesiden: Se KirkeHilsen
20.
Evt.: BH og AS deltager i Tove Bundgårds afskedsreception.
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