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Klemensker-Rø Menighedsråd
Referat for menighedsrådets ordinære møde den 4. april 2018 kl. 19.00
i præstegården

Deltagere:
 Medlemmer: Poul Kofod, Svend Espersen, Bjarne Bech, Peter Rønne, Inge
Svendsen, Birgit Hansen, Jette Jensen, Kurt Skovgård Pedersen og Jørgen
Bratkov
 Suppleanter: Jørgen Damgård Nielsen og Betina Hjort
 Medarbejderrepræsentant: Carsten Holm

Fraværende med anmeldt forfald: Heine Laursen

1. Orientering v/formanden
 Konsulentrunde på Bornholm m/Stiftet den 23. maj 2018
 Konsekvenser af evt. strejke/lockout
 Referater indlægges fremover på hjemmesiden
2. Orientering v/sognepræsten
 Kirkestatistik 2017
 Sognemedhjælper
3. Orientering v/øvrige deltagere
 Distriktsforeningens generalforsamling den 8. marts 2018 i Rø (Inge og
Poul deltog)
 Forårsmøde den 18. april 2018 (tilmelding til Inge)
 Der er modtaget dækning for skade ved lynnedslag den 13.-14.
september 2017 med kr. 27.275,88 (ingen selvrisiko)
 Sikring af gravstene, tilbagemelding fra stenhugger (Carsten og Svend)
Udsættes
4. Regnskabsrapport pr. 31.03.2018 Udsættes, idet en rapport ikke kan
udarbejdes p.g.a. manglende bogføring af løn fra det nye lønsystem.
5. Forlængelse af forpagtningsaftale for trekantarealet v/Bedegadevej.
Lejeaftalen forlænges for en periode af 5 år fra 1. januar 2019. Lejeaftalen er
personlig og kan ikke overdrages til andre. Dræning af arealet foretages af lejer
under forudsætning af, at der foreligger myndighedsgodkendelse, hvis det
fordres.
6. Evaluering af diakoniprojekt ”manden på bænken”

Drøftet

7. Medborgerhuset i Rø foreslår, at der for benyttelsen af lokalerne betales et
fast årligt beløb i stedet for betaling pr. gang. Godkendt, at der betales et
årligt fast beløb på kr. 6.000,00 kr. for benyttelsen, foreløbig for året 2018. Der
afregnes bagud.
8. Eventuelt Der åbnes mulighed for at betale kollekt pr. Mobilepay direkte til
organisationerne. Der opsættes skilt ved indsamlingsbøsserne med nummer.

Uden for dagsorden en drøftelse af:
 Hvad vil vi bruge kirken til
 Hvilke visioner har vi for sognene og kirkerne
 Kirkekoncerter – udlån og betingelser
 Menigheds- og spejderlokaler, hvad vil vi arbejde på
 Brainstorm: Har vi nogle drømme

