Klemensker-Rø Menighedsråd

(39)

Referat for menighedsrådets ordinære møde den 18. februar 2019 kl. 19.00 i
Præstegården

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

Fraværende med anmeldt forfald: Jørgen Bratkov

1. Orientering v/formanden
 Orienteringsmøde med Biskop og Provst d.d. kl. 18.00 om
menighedsrådets forventninger til en ny præst
 Ansættelse af ny præst – orienteringsmøde med Biskoppen den 13.03.19
kl. 16.00.
 Udflytningssyn af præstegården den 27.02.2019
 Provstesyn af kirker og kirkegårde den 19.03.2019 med start i Rø kl.
12.30
 Status for projekt ”Naturgenopretning i Præstemosen”
 Folkekirkens skoletjeneste er startet med ansættelse pr. 01.08.2018 af
Søren Fogelstrøm på halvtid
2. Orientering v/sognepræsten
 Jørgen har udarbejdet en skriftlig overlevering på opgaver og aftaler
3. Orientering v/øvrige deltagere
 Generalforsamling i Distriktsforeningen den 6. februar 2019.
 Forårsmøde den 3. april 2019. Invitation udsendes senere.
4. Regnskab 2018 (Afleveret d. 18-02-2019 12.02) Gennemgået og godkendt.
Med baggrund i en diskussion om forbrugsudgifter besluttedes det at pålægge
graverne, at der foretages måleraflæsninger af varme, el og vand ved hvert
månedsskift.
5. Afskrivning af uerholdelige debitorer. Der afskrives kr. 5.808 for årene 2013 til
2016
6. VVS Bornholm har fremsendt overslag på reparation af Rø kirkes skiffertag
på 30.000 incl. moms. Arbejdet udføres og finansieres over den løbende drift i
2019.
7. Koncert med NylarsKoret den 7. april 2019 kl. 16.00 i Klemensker kirke.
Godkendt og kirken stilles vederlagsfrit til rådighed for koret.
8. Regulativ for belysning af begge kirker og stillingtagen til nye projektører
ved Klemensker kirke. Projektørerne ved Klemensker kirke udskiftes når de er

udtjente. Kirkerne belyses i vintertiden (5 måneder) kl. 06.00 til solopgang og om
eftermiddagen fra skumringstiden og indtil kl. 24.00.
9. Radon målinger i præstegården Behandles i.f.m. udflytningssynet den
27.02.2019
10. Fastsættelse af mødetidspunkter for resten af 2019: 15.05 – 20.08 – 09.10 –
27.11. Endvidere afholdes formøde den 11.03.19 kl. 16.30 til behandling af de
indkomne ansøgninger til præstestillingen.
11. Frigivelse af anlægsbevillinger: kr. 70.000 til befugter i Klemensker kirke og
kr. 115.000 til støttepiller Klemensker kirkegård. Anlægsbevillingerne frigives
12. Klyngeavisen anmoder om et tilskud af samme størrelsesorden som sidste
år: kr. 20.000. Bevilget kr. 20.000
13. Provstiudvalget oplyser, at de efter en samtale med revisionen anbefaler, at
et gavebeløb højest må udgøre kr. 250,00 (+/-), svarende til et par flasker
god vin. Menighedsrådet besluttede, at rådets gaveregulativ tilrettes, således at
det maksimale gavebeløb forhøjes fra kr. 200,00 til kr. 250,00 (+/-).
14. Eventuelt: Aktivitetsudvalg (minus sognepræst) varetager arrangementer så
længe præstestillingen er vakant.

