Klemensker-Rø Menighedsråd

(37)

Referat for menighedsrådets ordinære møde den 3. oktober 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, Jørgen
Bratkov Jørgen Damgård Nielsen
 Medarbejderrepræsentant: Carsten Holm

Fraværende med anmeldt forfald: Heine Laursen. I stedet er indkaldt Jørgen
Damgård Nielsen

1. Orientering v/formanden
 Underskrift af referat fra sidste møde
 Efterårsmøde 4. oktober 2018
 Stiftsdag den 5. november 2018
 Den 22. august 2017 besluttede menighedsrådet at besigtige
kirkegårdene, evt. ved hjælp af en havegårdsarkitekt. Drøftet
2. Orientering v/sognepræsten
 Musikskolen tilbyder koncert den 21. maj 2019 i Klemensker kirke.
Godkendt

3. Orientering v/øvrige deltagere
 Fornyet behandling af arbejdstidsskemaer for graverne i perioden
01.04.17 – 31.03.18 med bl.a. fordeling af timeforbrug på henholdsvis
Rø og Klemensker kirkegårde. Kontaktpersonens sammentælling af timer
for perioden 01.07.17 – 30.06.18 blev godkendt. Menighedsrådet forlanger,
at der fortsat udfyldes arbejdstidsskemaer.
 Sikring af gravstene. Graverne kontrollerer for tiden at alle gravstene
opfylder sikkerhedsbestemmelserne.
 Klyngeavis indføres fra 2019
 Indkøb af minihåndbog 2019. Der indkøbes et antal som sidste år. Såfremt
flere ønsker et eksemplar kan henvendelse rettes til Poul Kofod.

4. Regnskabsrapport pr. 30.06.2018. Regnskabsrapport godkendt. Det
indskærpes over for graveren, at regninger skal udskrives løbende.

5. Endeligt budget for 2019. Afleveret 25-09-2018 kl. 16.14 Godkendt

6. Revisionsprotokollat af 12.09.2018 vedrørende revision af regnskabet for
2017. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Revisionsprotokollat godkendt.

7. På mødet den 4. april 2018 vedtoges, at der betales et fast årligt beløb på
kr. 6.000,00 for benyttelse af medborgerhuset i Rø. Bør aftalen
genforhandles efter at medborgerhuset ikke anvendes om sommeren. Der
betales kr. 6.000,00 årligt indtil videre.

8. Som en forsøg er de 3 nederste bænke i hver side i Klemensker kirke
fjernet og den 4. bænkerække er vendt. Såfremt ordningen skal være
permanent skal der ansøges om tilladelse hertil i Stiftet. Ordningen
godkendes som en prøveordning. Ordningen er indført for at fremme det sociale
fællesskab omkring kirkens aktiviteter (f.eks. kirkekaffe).

9. Naturgenopretning i Præstemosen. Menighedsrådet godkender det af
skovfoged Ole Holm Pedersen udarbejdede projekt. Det er aftalt, at der i
projektet indgår etablering af halvtag ved bålpladsen.

10. Københavns Stift har bevilget kr. 30.000 af indestående kapitaler til
belysning af Rø kirke. Til efterretning.

11. Høstoffer 2018
Ved høstgudstjenesten i Rø den 16.09.18 indkom følgende beløb:
Sct. Nikolaj Tjenesten, Rønne 300,00. Fremtidsbørn 300,00. Folkekirkens
Nødhjælp 60,00.
Ved høstgudstjenesten i Klemensker den 23.09.2018 indkom følgende
beløb:
Menighedsrådet (juleuddeling) kr. 150,00, KFUM Spejderne i Klemensker
kr. 253,00, IM Klemensker kr. 50,00, LM Aarsballe kr. 5.500,00. Godkendt

12. Tilskud til KFUM-spejderne for deltagelse ved specielle gudstjenester i
året 2018. Der bevilges kr. 5.000,00 for året 2018.

13. Eventuelt Intet

