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Bodil Hovmand
Hovedgaden 15
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Tlf. 56 71 60 83 / 24668977
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Faxe Ladeplads d. 19. september 2018
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde mandag d. 24.09.2018 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);
Sonja Olsen (SOL); Bodil Hovmand (BOHO)
Afbud: Hanne Due Jensen, Bodil Hovmand
Referent: Inger Christiansen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden : Godkendt
2. Løbende regnskab 1.1.2018 – 31.8.2018 v/ SOL – Til godkendelse: Godkendt.
3. Budgetsamråd for Faxe Ligningsområde i Tryggevælde Provsti d. 11.9.2018.
Orientering v/ SOL – BF – og AS. Medlemmer af Folkekirken siden 2010.
Befolkningsudvikling i Faxe Kommune 2010 = 35.355 + 784 = 2018 = 36139 + 2,2%
Folkekirkemedlemmer i Faxe Kommune 2010 = 30268 ./. 888 = 2018 = 29.380 ./. 2,9%
Medlemmer af Folkekirken 2010 85,61% - 2018 = 81,3%
Kirkeskat 1,08%
Endeligt budget 2019 for Faxe Ligningsområde: : Taget til efterretning. Der er ingen
ændringer fra det foreløbige budget, til det endelige. Lignings beløbet er uændret fra 2018,
hvilket betyder at det reelt ikke følger prisudviklingen.
Bilag skema + godkendt driftsramme
Ny provsti konsulent – bilag
Anden orientering: Orienteringsbilag fra provstikonsulent: Til efterretning.
4. Håndtering af kister / opdatering katafalker v/BF: Opgradering af gammel katafalk, med
fire nye ruller, og kistebrems. I kapellet kan der max. opbevares to kister.
5. Rensning af stole i sognehus – er med i vort budget 2018 v/ SOL, BF og IC
- Beslutning: BF og IC gennemgår stolene vedr. hvor mange der skal renses.
6. Persondataforordningen v/BH: Charlotte har fået personlig mail. Der er lavet skabe med
låse, så menighedsrådets papirer er adskilt fra kordegns og præsts. Desuden er der skabe med
lås til organist og kateket. Vi er nået lang i forhold til at arkivere elektronisk, hvilket er
tidskrævende. Der bestilles undervisning DAB step 2. Det er pt. uvist hvornår Sonja får
adgang. Da kirkeministeriets licenser er opbrugt. Vi afventer skabelon til "privatlivspolitik".
7. Da vi modtog kvittering for cirkulære om fælles dataansvar – stod der til sidst i svaret,
at menighedsrådet blev opfordret til på et møde at drøfte, hvordan det kunne ske i
praksis: Vi indhenter yderlige oplysninger.
8.a.Referater fra åbne MR-møder foreslås udsendt til faste medarbejdere samtidig med, at
de udsendes til menighedsrådet: Referatet udsendes til faste medarbejdere.
b. Så snart gudstjenestelisten er udarbejdet f.eks. til bladet KirkeHilsen sendes den til
organist, også selv om der måtte komme enkelte rettelser derefter: Erik orienterer
Charlotte, når hans ferier og fridage er lagt. Med det forbehold at der kan ske ændringer i
gudstjenestelisten.

9. Adgangsvej til Kirken
- forslag om at få en indbudt licitation eller indhente tilbud i underhåndsbud – max. 3
firmaer: Vi udvælger tre firmaer til kontrolbud jvf. bilag.
10. Indsamlingslisten til Kirkeåret 2018/2019 - bilag
- forslag: der udarbejdes en liste til næste møde: Taget til efterretning.
11. Danmarks Kirkelige Mediecenter – orientering – bilag v/AS: Til orientering.
12. Fotografering til konfirmation jfr. Tom Lorentzen v/ERGK: Fremover tages der kun
gruppebillede af konfirmander. Hvis enkelte ikke skal fotograferes skal de ikke deltage på
gruppebilledet. Ingen filmoptagelse.
Mødet afbrudt. Genoptages den 8/10 kl.19 med samme dagsorden.
Hanne Due Jensen deltog i det genoptagede møde.
13. Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO.
- Kontaktperson v/BH. Der er nedsat et udvalg bestående af: BH. BF, EGK og AP de skal
definere ”særlige omstændigheder” ved tjenester på lukke lørdage. Samtidig skal der kigges på
takster, som ikke automatisk bliver prissat af provstiet.
Det er besluttet at Bente Jepsens afsked bliver markeret på vores udflugt den 3/11.
Varmeprocedure i kirken fortsætter som tidligere besluttet.
- Kirkeværge v/BF: Bænke ved sognehus og kirkemur er ved at blive repareret, der er sat
nye cykelstativer op ved sognehuset.
Tømreren laver porten ved redskabsskuret.
Vi kan få renset stole i lokale 2 og 3 for det afsatte beløb.
- Kasserer v/SOL: Orientering om informationsmøde vedr. ny ferielov. Regulering af satser
vedr. kirkesangere kommer senere, skal reguleres med tilbagevirkende kraft til 1/4.
Orientering vedr. lønafstemning ved revision.
- Sognepræst v/ ERGK:
- Formand v/AS
- orientering om Distriktsmøde i Haslev: To meget berigende foredrag.
Ekstra omkostninger vedrørende koncerten med Sigurd Barrett, betales af Faxe og Hylleholt.
Udgiften tages op i koncertudvalget.
- Hylleholt Sognehus v/IC: Regulativ vedr. brug af sognehuset ophænges, så det er synligt
for alle brugere og medarbejdere. BH aftales med Bodil om at få det udskrevet.
Bente Friis er startet som kaffedame. Inger kontakter hende ang. indkøb af porcelæn mv.
- Div. udvalg:
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg v/IC: Foredrag i marts 2019 ”Danskere og religion”.
Foråret er ved at være på plads.
- Erindringsværkstedet v/HM – bilag: Sæsonen er startet med et godt foredrag. 47
betalende deltagere. Forårets program er ved at være klar.
- Koncert Udvalg v/IC – bilag:
- KirkeHilsen Udvalg v/ERGK: Udvalget mødes den 22/10 kl. 13
- Det Stående Udvalg v/AS
- Webmaster – Nyhedsbreve – Face Book v/HM: HM undersøger om vi kan få rabat på
”Kirke.dk” som abonnent på Kristelig Dagblad. Vi tegner et abonnement for et år, skal
evalueres om hvor meget det bliver brugt. EGK, HM, IC, BH bliver modtagere. Pris for et år
4000 kr + moms.
- Fællesudvalg v/BH. – bilag. Ny mødestruktur fungerede godt.
- Andre Meddelelser v/AS
- Om kirkelig begravelse Kr. Dagblad 11.9.2018 - bilag
- Persondata påvirker ikke Kirkebladet Kr. Dagblad 11.9.2018 - bilag
- Teknisk opdatering af vejledningerne om beregning af kirkegårdstakster og
krematorietakser – bilag

14.

Evt. Takkebrev.
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