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.22. januar 2018
AS/BOHO

Menighedsrådsmøde mandag d. 29.01.2018 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: IC

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Tilladelse til udlån af Hylleholt Kirke til gudstjeneste for Blå Kors Børnelejr tirsdag d.
17.07.2018 kl. 10.30 – 12.30
Til orientering v/ AS: Taget til efterretning.
3. Mødeplan for Tryggevælde Provsti – herunder:
Formandsmøde d. 10.04.2018 kl. 18.00 i Rønnede
Budgetsamråd d. 11.09.2018 kl. 19.00 i Rønnede
Til orientering v/AS – bilag: Orientering
4. Tryggevælde Provsti tidsplan 2018
Planlægning af møder, og hvornår Tryggevælde Provsti ønsker årsregnskab –
kvartalsrapporter og budgetter behandlet og indsendt til Provstiet.
Til orientering v/AS – bilag: Orientering
5. 2. pinsedagsgudstjeneste -1. fællesmøde forberedelse
Et medlem fra Hylleholt skulle gerne deltage – bilag: Ingen deltagere fra Hylleholt.
6. Folkekirkens Nødhjælp
Indsamling.
Hvordan får vi flere indsamlere med? Opfordring i Kirkehilsen
7. Problemer med FLØS og lønudbetaling for ikke fastansatte
Til orientering v/SOL: Vi håber at det kører nu.
8. a Foreløbigt Årsregnskab for Hylleholt Kirkekasse 1.1.2017 – 31.12.2017 – herunder
orientering om beregning af momsprocenten v/SOL: Foreløbig godkendelse.
Til foreløbig godkendelse: MR har godkendt mons procenten 44%. Ændringen er godkendt
inden bogføringen.
b. Regnskabsinstruks procedurer ved godkendelse af bilag: Der indføres en ekstra
godkendelse af bilag ved AS og BF.
9. Disponering af Frie Midler - Foreløbig drøftelse v/SOL: Orientering om resultat
disponering for 2017
10. Tilbud på Flagstang
Betales med modtaget arvebeløb.
Brolægning omkring flagstang udsættes til andet brolægningsarbejde ved kirken.
Bilag.
Beslutning: Flagstang bestilles når Arne Pedersen er tilbage fra ferie.

11.a Ophavsret – Kirkens brug af billeder fra nettet
Tilmelding billedlicens hos VISDA (visuelle Rettigheder Danmark) – Årlig pris pr.
folkekirkemedlem:
0,82 kr. ved færre end 1.000 medlemmer
0,72 kr. ved 1.000 – 5.000 medlemmer – ved f.eks. 2.700 medlemmer kr. 1.944,0,62 kr. ved flere end 5.000 medlemmer
Beslutning: Vi tilmelder vores kirke, men skal være obs. på tillægsaftalen. BOHO tilmelder.
b. Fornyelse af Hylleholt sogns CVLI filmlicens jfr. Bilag
Beslutning: Aftalen fortsætter.
12. Opbevaring af nye sangbøger
Evt. køb af reol til Kirken
Evt. Hylleholt Sognehus
Beslutning: Forslag fra medarbejderne, bøgerne opbevares i en kasse under den sidste
kirkebænk i venstre side. Arne Pedersen og BF finder en løsning.
13. Oversigt over Multimedie
- udsat fra sidste møde: Der bliver ikke brugt nogen af kirkens telefoner privat.
14. Børnekorets deltagelse i gudstjeneste med 2-3 numre efter prædiken
Organist spørger om menighedsrådets holdning til dette.: Gudstjenesterne aftales mellem
præst og organist, med fokus på at tjenesten ikke bliver for lang, max 1 time. Koret deltager
højest 10 gange om året.
15. Adgangsvej til Kirken
Provstiet har stillet kr. 450.000,- til rådighed.
Arv modtaget må kun bruges til udsmykning, så det er kun udsmykningsdelen af
projektet, vi kan betale med arvebeløbet – og det er ikke nok.
Overslagsprisen vi fik er 2 år gammel, så vi kender ikke prisen nu.
Forslag: Vi godkender at sende forslag i udbud. Landskabsarkitekt skal så udarbejde
udbudsforslaget, så det kan sendes i udbud i løbet af foråret/forsommeren.
Beslutning: MR vedtog at sende projektet i udbud. Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted skal
udarbejde udbudsmaterialet.
16. Ny ordning om praktikpladser og uddannelsesbidrag
Orientering fra Landsforeningen af Menighedsråd 19.01.2018
April 2018 modtager vi en forskudsopgørelse, hvor det bliver opgjort, hvor mange
elevpladser der skal oprettes i 2018. Hvis der ikke oprettes pladser, skal der betales et
bidrag til Praktik-plads-AUB – bilag: Ny ordning vedr. praktikpladser og
uddannelsesbidrag, afventer regning til april.
17. Div. orientering
- Medarbejderrepræsentant v/BOHO Gudstjenester på Hylleholtcenteret bliver fremover
kl. 13 - 14. der vil ikke mere kunne købes kaffe i forbindelse med gudstjenesterne. Borgere er
stadig meget velkomne. Der kommer et indlæg i Kirkehilsen.
”Person 3” er gået i luften, der sker stadig fejl, med diverse startvanskeligheder.
- Kontaktperson v/BH : Der er ansat en minikonfirmandunderviser Michael Nørgaard. Pia
Olsen skal på kursus i uge 9. Ønsker til anskaffelser: Klaver i kirken ønskes udskiftet med et
elklaver. Jordafstivning til jordbegravelser. Vogn eller hylde til kapellet til brug når der er flere
kister. Ønske om at flytte udflugten til om foråret.
- Kirkeværge v/BF Ingenting
- Kasserer v/SOL Takkebrev fra Sct. Nicolaitjensten. Gennemgang af udvalgenes økonomi.
- Hylleholt Sognehus v/IC: Ingenting
- Sognepræst v/ ERGK: Ingenting
- Formand v/AS: Invitation til kirkegårdkonference. Lokalplan vedtaget.

- Orientering om Fællesgudstjenesten Nytår 18.01.2018 kl. 16.00. AS, IC, HDJ deltog
- Div. udvalg:
- Gudstjeneste- og aktivitets Udvalg v/IC- bilag : Referat ligger
- Erindringsværkstedet 2018 v/HM – bilag: To foredrag. Med god tilslutning.
- Koncert Udvalg v/IC – bilag: Dejlig nytårskoncert
- KirkeHilsen Udvalg: Deadline i dag. Vera sender stof op onsdag.
- Det Stående Udvalg v/AS : Kloakarbejdet er færdigt.
- Indbydelse til fernisering med Laila Westergaard d. 10.2.2018 kl. 14-17 – Portalen i
Greve:
- Webmaster – Nyhedsbreve – Face Book v/HM: Alt kører stille og roligt. HM har
undersøgt regler for at bringe billeder med personer på.
- Fællesudvalg: Møde i Roholte den 5.2.18.
- Andre Meddelelser: Ingen
18. Evt.
- Div. tak for hilsener: juleblomster – blomster ved begravelse og fødselsdage Erindringsværkstedet
- Div. mail fra DAP:
Med venlig hilsen
Arne Skovbæk
formand

Bodil Hovmand
kordegn
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