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. 20.06.2018
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde mandag d. 25.06.2018 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:
Referent: HM
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Løbende regnskab Hylleholt Kirkekasse:
- Kvartalsrapport 31.05.2018
Til godkendelse: Godkendt
3. Udmelding: om pris og lønindeks 2019 fra Kirkeministeriet
Til orientering v/SOL: Flyttes til lukket møde
4. PersonDataloven:
- Flyting af skabe og indkøb af skabe til kirkekontor jfr. det nedsatte udvalgs
anbefaling (kirkeværge og næstformand). Prisoverslag: kr. 24.000 + moms
- Derudover skal der indkøbes et aflåseligt skab til kassererens kontor
- Låse på skabe i lokale 3 til organist og katheket.
Til godkendelse: Godkendt
Udarbejdede huskeliste ifm. Persondataloven skal tages op efter ferien, punkt for
punkt
5. Fotografering i Hylleholt Kirke jfr. forslag fra fotoudvalg (sognepræst, kordegn,
formand) møde d. 6.6.2018 – bilag
Til godkendelse: Godkendt med mindre rettelser. Den generelle side sættes på
hjemmesiden og sættes op i våbenhuset i indrammet tilstand.
6.a. Orientering om Præstegård – Kirkesyn m.v. d. 19.6.2018
Herunder hvad der skal laves nu fra provstesyn sidste år, og hvad der skal på
budgettet 2019 evt. 2020 v/BF. Kirke og bygningssyn gennemgået
6.b. Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden juni 2018
- Maskiner er sikret med alarm – bilag: Det foreslås at sikre de yderste maskiner
med en kraftig kæde og hængelås.
7. SKOVBO DATA 15.6.2018:
Vedr. gamle data som regnskaber og kirkegårdsdata.
Prisstigning på 25% af model abonnement på gamle dataområder, som vi ikke
længere aktivt bruger. Dvs. kontakt til Skovbo Data inden 31.8.2018 om hvilke
data, der skal slettes. Takstændring træder i kraft 1.1.2019.
Beslutning om oprydning.

Hvad ønsker vi at gemme udover det, vi skal gemme.
Ovenstående gælder ikke for Hylleholt Kirke, at vi kun er én kirke.
Der mangler nogle underskrifter på databehandlingsaftaler. AS og HM får dette ordnet
i løbet af sommeren
8. Montering af film på vinduer i Hylleholt Sognehus til dæmpning af sollys v/BF.
Tilbud indhentes, BF
9. Tryggevælde Provsti indbyder til arbejdsgruppe om Fælles Kordegn til et møde
d. 15.8.2018 16.30 – 18.00 på Provstikontoret, Industrivej 2, Rønnede
Ønsker vi at indgå i det?
- eller ønsker vi at bevare en selvstændig kordegnefunktion ved Hylleholt
Kirke? - v/AS
Beslutning: Vi deltager ikke
10. Kursus i brugen af DAP
Tilbagemelding vedr. forespørgsel v/BH. Bente ringer til Randi igen
11. Sommerfolder 2018
- Folderen er ude til korrektur v/AS. Orientering ved AS
12. Afspærring Hovedgaden d. 3.6.2018
Ingen kontakt til kirken forud for afspærring. Kordegn og fremmed organist
havde svært ved at komme på arbejde – og ligeså kirkegængere. Såfremt der
havde været planlagt bryllup ville det virke meget uheldigt, at kirken næsten var
ufremkommelig, der kunne også have været en begravelse.
AS retter henvendelse til Køge politi
13. Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO
- Kontaktperson v/BH
- Kirkeværge v/BF
- Kasserer v/SOL
- Sognepræst v/ ERGK
- Formand v/AS
- Hylleholt Sognehus v/IC
- Div. udvalg:
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg v/IC - bilag
- Erindringsværkstedet 2018 v/HM
- Koncert Udvalg v/IC
- KirkeHilsen Udvalg v/AS
- Det Stående Udvalg v/AS
- Webmaster – Nyhedsbreve – Face Book v/HM
- Andre Meddelelser
14.

Evt.
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