Torsdag den 8. juni 2017 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Malene Høgh deltog.
1. Siden sidst.
Intet.
2. Meddelelser.
Intet.
3. Forpagtning af præstegårdsjorden.
Nuværende forpagtningskontrakt udløber 30.09.2017.
Jorden udbydes til forpagtning for en ny 5-årig periode
ved annoncering i Ebeltoft Folketidende og Adresseavisen Syddjurs.
4. Graveren.
Graveren har indhentet tilbud på fyrfadslysestager til kirkebænkene.
Samlet pris 4.050 kr. incl. moms. Man vedtog at købe stagerne.
Graver, formand og næstformand gennemgår gamle gravsten med
henblik på bevarelse.
5. Budget 2018.
Kassereren gennemgik budget for 2018.
Der budgetteres med en ligning til drift på 756.651 kr., hvilket er mindre end i 2017. Der
budgetteres med lønninger på 559.000 kr.
Der budgetteres med et træk på de frie midler på 50.000 kr. til udvendig vedligeholdelse
af kirken.
Budgettet blev forsynet med følgende stempel:
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6. Opsamling på vores projekter.
Færdiggørelsen af den nye redskabsbygning er forsinket på grund af murerens
sygemelding. Mureren melder tilbage om færdiggørelsen.
Præstegårdens stuehus kalkes indenfor de næste par uger.
Der er modtaget følgende tilbud fra entreprenør Peter Hvid Laursen:
Tilbud på flagstangsholdere: 9 stk. 7.550 kr. + moms.
Tilbud på reetablering af pastor Heilmanns gravsted: 6.550 kr. + moms.
Tilbud på fjernelse af mur og fliser ved præstegårdens garage: 9.660 kr. + moms.
Tilbud på stubfræsning, udlægning af muld, såning af græs m.v. ved træbevoksningen til
højre for opkørslen til præstegården: 46.400 kr. + moms.

Man vedtog at bestille flagstangsholderne – under forudsætning af, at prisen også
omfatter nedgravning af holderne.
Der afholdes sommerstafetaften torsdag den 3. august og sensommerkoncert tirsdag
den 29. august.
Der serveres et glas vin efter stafetten.
7. Næste møde.
Torsdag den 31. august kl. 19.30.
8. Evt.
Kassereren orienterede om nye regler for indberetning af arbejdsskader.
Kirkegården er blevet nyopmålt. Opmålingen viser, at det årlige timetal er 1985 timer.
Graverens årlige arbejdstid er 1702 timer. Det vil sige, at vi mangler arbejdskraft til 283
timer.
Herefter gennemgik kontaktpersonen resultater fra MUS og APV for graveren.
Fra MUS:
Graveren ønsker bedre kommunikation. Der kommunikeres gennem formanden.
Fra APV:
Der er ønske om at fjerne forhække ved gravsteder på de smalle gange.
Man overvejer el-saks og motortrillebør. Graveren prøvekører inden der tages endelig
stilling.
Der kommer til at mangle håndvask i den nye redskabsbygning.
Vil være ret bekosteligt at etablere mht. afløb.
Man starter op uden håndvask. Kan evt. tages op senere.

