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. oktober 2017
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde mandag d. 30.10.2017 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: ERGK kommer lidt senere, kl. 19.55
Referent: Bente Holm

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt, med følgende punkt:
Reformationsgobelinerne til ophængning i kirken. som punkt 19.
2. Budget 2018 til godkendelse.
Hylleholt Menighedsråd CVR-nr. 25909615 budget 2018
Endeligt budget afleveret d. 19.10.2017 kl. 15.03 til godkendelse: v/SOL
Godkendelse: Godkendt.
3. Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 til godkendelse og underskrift v/SOL
Godkendelse: Godkendt og underskrevet, fremsendes til Provstiet.
4. Lokalplanforslag 300.46 og Kommuneplantillæg nr. 13 - Faxe Ladeplads Lystbådehavn
og Sydstrand.
Det Stående Udvalg har sendt svar til Roskilde Stift d. 18.10.2017 – se referat Det
Stående Udvalg til orientering v/AS – bilag: Orienteringen taget til efterretning.
5. Vision- og Målsætning for Hylleholt Kirke.
Et udvalg har tilrettet målsætningsforslagene og ligeså visionen m.v. + et par punkter
fra sidste målsætningsvedtagelse er overført v/BHH
Beslutning: Visionspapir godkendt til videre foranstaltning.
6. Prædikenfrie søndage v/ERGK: Positiv stemning. MR ønsker, hvis vi beslutter det, at
erstatningen bliver kl. 9.00. Betænkelighed: Vi har en formodning om, at det vil
mindske kirkegængerantallet. Er det det vi ønsker? Kunne det være 4? Kl 9 tjenester i
så fald blive en tredjedel af søndags gudstjenesterne.
7. Vi har i foråret købt 50 stk. af salmebogstillæg - ”Kirkesangbogen” – som har været
udlånt til en Salmesangsaften d. 18.10. i Roholte Kirke, hvor Ro-ko-go koret deltog, og
vi selv har brugt 1 gang.
Nu er der et ønske om køb af nyt tillæg ”100 salmer”.
Beslutning: Hilsen fra Roholte ”tak for lån af Kirkesangbogen”. En ny
salmesangsaftenen, hvor Ro-ko-go koret deltager kan etableres i samarbejde med
Hylleholt Kirke. Indkøb af tillæg ”100 salmer”, ikke aktuelt.
8. En ulykke på en københavnsk kirkegård, hvor en gravsten væltede ned over et barn,
der blev slået ihjel, har medført, at der vil komme påbud om, at stående gravsten, der
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kan vælte sikres. Det betyder, at når et menighedsråd bliver bekendtgjort med sagen, så
er det ansvarspådragende ikke at drage omsorg for, at gravsten sikres – og det gælder
også for de fredede gravsten i Lapedariet, som menighedsrådet har ansvar for. Derfor
har Det Stående udvalg genoptaget sagen.
Forslag: Gravstedsejere med opretstående gravmæle vil få tilsendt et brev, hvor de
anmodes om at sikre deres gravsten mod væltning. Brev udsendes i nov. med en frist til
f.eks. 1. juni 2018. Der er forskellige løsningsmuligheder. Kirkegårdens egne fredede
gravsten kan væltes over mod kirkegårdsmuren eller lægges ned med støtte på soklen. –
Bilag - Referat Det Stående Udvalg. Beslutning: Ovennævnte forslag godkendes.
Grandækning påbegyndes.
Det indstilles, at der kan godkendes hjælp til grandækning op til 80 timer jfr. sædvanlig
praksis. Beslutning: Hjælp til grandækning godkendes.
Kloakering ved Hylleholt Sognehus v/BF. Beslutning: Arbejdes forventes at blive
igangsat uge 48.
Løse kakler i Hylleholt Sognehus v/BF. Beslutning: Murer starter 1.11.17, tager
opgaven i 2 tempi.
Evaluering af Menighedsmødet d. 26.10. Beslutning: Et hyggeligt og informativt møde.
Evaluering af Medarbejder- og menighedsråds udflugten d. 28.10. Beslutning: En
fantastisk god oplevelse med en god rundvisning på Fuglsang og i Kippinge kirke,
fantastisk chauffør og en god frokost. Meget velafbalanceret af tiden, ingen stress og
jag.
Præstegårdshavens ufærdige hønsehus har fået pålagt nyt tag. Derudover skal det have
en bøtte maling.
Til orientering: v/AS. Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.
Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO: H drev lukkes 6.11. i forbindelse med person
3, overføres til One Drive. IT bistand etableret. Nye problemer med cpr
og reg. af dødsfald. Manuel praksis taget i brug. Hilsen fra Bente Jepsen.
- Kontaktperson v/BH - bilag referat Medarbejdermøde 25.09.2017: Bente Deltager i
Information den 23.11.17, i Tryggevælde Provsti. Emilie deltager uden løn på pulpituret til en bisættelse. Der er kommet polititilladelse til at beskæftige børn under 13
år, proceduren følges.
- Kirkeværge v/BF: Der er bestilt en ny enkeltlåge og en ny dobbeltlåge til Præstegården. Utæthed i kælderen i Præstegården repareret. Der skal etableres udluftning
hvor printeren står i Præstegården.
- Kasserer v/SOL: Kørsels- og overarbejdsregnskab skal fremsendes til Sonja. TryggeVælde Provsti udbetaler i uge 44, de 420.000 kr. til istandsættelse af Præstegården.
- Hylleholt Sognehus v/IC: Intet
- Sognepræst v/ ERGK: Intet
- Formand v/AS: Folkekirkens Nødhjælp samler ind den 18.03.18. Hilsen fra Jacob,
AS var deroppe med en hilsen på hans 75 år. Hilsen fra Bente Jepsen.
- Div. udvalg:
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg v/IC – bilag referat 2.10.2017: Intet nyt
- Erindringsværkstedet 2018 v/HM – bilag referat 5.10.2017. Program klart til første
halvdel af 2018. Sendes til Kirke Hilsen. Den 6.12.17 er der overdragelse fra det
gamle udvalg, til det nye udvalg.
- Koncert Udvalg v/IC - bilag referat 28.09.2017: Intet ud over referatet..
- KirkeHilsen Udvalg: Godnathistorie og kor den 4.12. er aflyst. Konto nr. til Hylleholt
Sogns julehjælp sættes i bladet.
- Det Stående Udvalg v/AS – bilag referat møde d. 16.10.2017: Intet ud over referatet
- Webmaster – Nyhedsbreve – Face Book v/HM: Del gerne nyhedsbrevet på facebook.
- Fællesudvalg: Intet
- Andre Meddelelser: Intet

16. Hylleholt Kirke har fået en meddelelse om, at vi vil modtage en arv på kr. 50.000,- fra
boet efter Karen Babette Larsen død d. 3.9.2016.
Arven skal bruges på kirkegården efter afdødes ønske. Det Stående Udvalg og graver
Arne Pedersen indstiller, at beløbet bliver brugt til den nye flagstang, som ønskes opsat
på Hylleholt Kirkegård.
Beslutning: Godkender forslaget om, at bruge pengene til en flagstang, flag og
belægning.
17.
Kollektliste 2018 til godkendelse. Beslutning: Kollektliste vedtages.
18.
Næste Kirke Hilsen deadline d. 31.10.
For at evt. ændringer kan komme med foretages den årlige konstituering i
menighedsrådet nu med virkning fra 1.s.i advent:
- Valg af Formand: Arne Skovbæk
- Valg af Næstformand: Henrik Morin
- Valg af Kontaktperson: Bente Holm
- Valg af Kirkeværge: Bent Friis
- Valg af kasserer: Sonja Olsen
- Valg af bemyndiget, der sammen med formanden kan underskrive div. dokumenter:
Sonja Olsen
19.

Reformationsgobelinerne til ophængning i kirken. Beslutning: 4.og 5. klasserne har
lavet reformationsgobeliner der ophænges i kirken i ca. 3 uger.

20.

Menighedsrådsmøder 2018: Mandag den 29.01.18, mandag den 26.02.18, mandag den
26.03.18, mandag den 23.04.18, mandag den 28.05.18, mandag den 25.06.17, mandag
den 20.08.28, mandag den 24.09.18, mandag den 29.10.18, og mandag den 26.11.18.
Evt. Henrik Morin: Spørger ind til hvor længe referater skal gemmes på hjemmesiden,
enighed om at 1 år tilbage er fint.
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