Tirsdag den 2. maj 2017 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs
præstegård. Alle medlemmer var mødt.
Graver Malene Høgh var fraværende på grund af sygdom.

1. Siden sidst.
Der er fældet træer og ryddet op til højre for opkørslen til præstegården.

2. Meddelelser.
Intet.

3. Graveren.
Intet, da graveren var fraværende.

4. Fra kassereren.
Provstiudvalget har godkendt regnskabet for 2016 samt byggeregnskab
for anlæg af sti fra præstegård til kirkegård.
Kassereren gennemgik kvartalsrapport for 1. kvartal 2017. Der er et
overskud på 86.703 kr., der skyldes, at der endnu ikke er afregnet med
pastoratets øvrige menighedsråd for kirkesanger og hjemmeside.
Der er repareret udendørs kirkebænk og gelænder for ca. 6.000 kr.
Der er genoptrykt hæfter om Helgenæs kirke. Pris 11.000.
Der er indkøbt el-klaver og klaverbænke til alle tre kirker i pastoratet.
Samlet pris 24.697 kr. incl. moms. Udgiften fordeles ligeligt mellem de tre
kirkekasser.
Kontaktpersonen orienterede om graverens ønsker, fremsat på
medarbejdermøde. Det drejer sig om en motoriseret trillebør samt en
elektrisk saks til klipning af gran.
Der afsættes 10.000 kr. til formålet, uden at man dog vedtog, hvad den
endelige løsning skal være.
Man afsatte 5.000 kr. til flagstangsholdere.

5. Forårssammenkomst.
Der købes ind til 40 personer. To amatørarkæologer fortæller.
Dorte Kruuse sørger for kaffe. Ole Jensen sørger for projektor.

6. Kirkelukning.
Kirken lukkes 22. maj til 7. juli, da altertavle om prædikestol restaureres. Der bestilles rengøringsfirma til hovedrengøring efter restaureringen.

7. Familiegudstjeneste.
Onsdag den 17. maj kl. 17. Efter gudstjenesten fællesspisning i Helgenæs
Forsamlingshus. Formanden aftaler med værtinden.

8. Vores projekter.
Arbejdet med opførelse af redskabsrum skrider planmæssigt frem.
Der afholdes rejsegilde fredag 19. maj kl. 12, hvis det passer
håndværkerne.

9. Skal præsteskoven beses samlet (udflugt)?
Ja. Torsdag 27. juli.

10.Næste møde.
Afholdes som fyraftensmøde enten efter familiegudstjeneste eller
rejsegilde.

11.Evt.

Der er modtaget overslag for vandskuring af den eksisterende
mødebygning på ca. 32.000 kr.

