Klemensker-Rø Menighedsråd

(34)

REFERAT
for menighedsrådets ordinære møde den 20. februar 2018 kl. 19.00 i præstegården

Deltagere:
 Medlemmer: Svend Espersen, Bjarne Bech, Inge Svendsen, Jette Jensen,
Jørgen Bratkov, Kurt Skovgård Pedersen, Peter West Rønne, og Heine
Laursen
 Suppleanter: Medarbejderrepræsentant: Carsten Holm

Fraværende med anmeldt forfald: Poul Kofod og Birgit Hansen. Jørgen Damgaard
Nielsen indkaldes i stedet til behandlingen af punkterne 4 og 9.
Betina Hjort og Annette Sonne var også indkaldt, men kunne ikke deltage.
1. Orientering v/formanden
 Distriktsforeningens generalforsamling den 8. marts 2018 (tilmelding
senest 23.02.2018)
 Forårsmøde den 18. april 2018 (til notering i kalender)
 Orientering om projekt ”afgræsning i præstemosen”
 Kursus i budgetlægning og økonomistyring d. 5/4 Aavej 2
Se tilsendt mail
2. Orientering v/sognepræsten
 Orientering om sognemedhjælperen
Pt. 6 minikonfirmander, sognemedhjælper Anne Marie Hinge stopper
ca. 10. marts.
Nye Radon målinger ultimo januar: kælder 254, kontor 250, værelse på
loft 224. Skulle helst under 100. Prøver at tage en ny måling til
sammenligning nu efter der er sket isolering af kontorgulv.
Åbne Døre har forespurgt om arr. evt. d. 13/9
Planlægger at afholde nogle gudstjenester med hovedvægt på forbøn
for syge
3. Orientering v/øvrige deltagere
 Inspirationsaften arrangeret af Distriktsforeningen den 16.01.18 (Inge)
Forskellige gode ideer var blevet delt. Meget positiv aften, der viste at
kirken på Bornholm også er meget udadrettet.
Rø kirke fylder 130 år d. 28/11-2018, ønske om markering sammen med
”de 9 læsninger”, 2. dec. hvor der IKKE er tjenste i Klemensker

4. Regnskab 2017. Bundtekst: Afleveret den 07-02-2018 kl. 16.27
Bilag udsendt - ingen kommentarer - godkendt
5. Klemenske-Rø avisen anmoder om et tilskud for 2018 af samme
størrelsesorden som sidste år, kr. 20.000,Tilsagn givet
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6. Fastsættelse af mødedatoer for resten af 2018. (Møderne i 2017 var den
31. maj kl. 17.00 med mødested Rø kirke (syn), 22. august, 12. oktober og
22. november)
Datoer for kommende møder 2018: 4/4 – 30/5 kl 17 i Rø – 21/8 – 3/10 – 13/11
Annonceres på hjemmesiden
Referater på hjemmesiden drøftes på næste møde

7. Frigivelse af budgetterede anlægsmidler (kr. 65.000 til nyt gulv i
præstegården, kr. 50.000 til 2 støttepiller ved vestre kirkegårdsmur og kr.
100.000 til indvendig maling i Rø kirke)
OK

8. Sikring af gravsten på kirkegårdene. Graverne er anmodet om at vurdere
behovet herfor.
Der er taget kontakt til stenhuggeren. Det handler om 6-7 sten i
Klemensker og 1 på Rø kirkegård. Han melder tilbage om mulig metode
om sikring.

9. Provstiudvalget har den 27.10.2017 godkendt regnskab 2016 og
revisionsprotokollat incl. menighedsrådets bemærkninger.
Til efterretning

10. Til kasseeftersynet i december 2017 var der ingen bemærkninger og
revisor oplyser, at der fremover kun udarbejdes revisionsprotokollat i
tilfælde, hvor der er bemærkninger.
Til efterretning

11. Forslag til projektørbelysning af Rø kirke. Næstformanden foreslår, at
projektet finansieres af indestående kirkekapitaler i Stiftet
Tilbud fra Gudhjem-El på to projektører på tårnet incl. mont. ca. kr 20.000
Dertil skal lægges udgift til nedgravning
Sættes i værk

12. Eventuelt
Forpagtningsaftale på lille jordstykke ved Bedegadevej tages op på næste
møde

Underskrift af tilstedeværende:
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