Referat fra møde i Helgenæs menighedsråd 11. september 2018
Tirsdag 11. september 2018 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Malene Høgh deltog.
1. Siden sidst.
Kassereren refererede fra budgetsamråd 30.08.2018. I provstiets foreløbige budget for 2019
bevilges der Helgenæs menighedsråd 1.306.225 kr. i ligning, 27.242 kr. til overenskomstbestemte lønstigninger samt 350.000 kr. til igangsættelse af renovering af kirkegårdsdiget.
2. Meddelelser.
Der er langt om længe modtaget godkendt forpagtningskontrakt mellem Ole og Jens Jensen
og menighedsrådet.
Nye kirkegårdsvedtægter skal være på plads inden udgangen af 2018.
3. Fra graveren.
Graver Malene Høgh orienterede om palmeolielys. Der er tale om lys, der ikke soder.
Man vedtog at indkøbe lys til planteolie til både alter og kirkebænke.
Pris for 2 alterlys ca. 1.700 kr.
4. Fra kassereren.
Man gennemgik regnskab for renovering af kalkmalerier. Samlet pris 43.289,90 kr.
Der er modtaget revisionsprotokollat samt revisionspåtegning vedr. årsregnskab
2017. Kassereren gennemgik disse og menighedsrådet underskrev dokumenterne
efterfølgende.
Kassereren gennemgik herefter kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2018.
Perioden udviser et overskud på 9.629,53 kr.
62.900 kr. er brugt til kalkning af præstegården.
5. Stendige.
350.000 kr. som første tredjedel af bevillingen til renovering af kirkediget tildeles i 2018,
(se pkt. 1).
Konsulent Hans Lund kontaktes af formanden med henblik på igangsættelse af arbejdet.
6. Sikring af gravsten.
Man afventer.
7. Fællesmøde 23. oktober.
Der afholdes fælles menighedsrådsmøde for pastoratets menighedsråd torsdag 23. oktober i
Helgenæs Præstegård.
Punkter:
evt. sammenlægning af menighedsråd
nye kirkegårdsvedtægter
kirkeblad og hjemmeside
8. Møde med kulturhuset Helgenæs Præstegård 28. oktober kl. 13.
Menighedsrådet er ikke til sinds at afholde fællesmøde, som foreslået i referat fra
kulturhusets bestyrelsesmøde. Palle Vang skriver til kulturhuset og præciserer reglerne
omkring brug af huset.

9. Høstgudstjeneste 23. september kl. 14.
Der afholdes høstgudstjeneste søndag 23. september kl. 14.
Menighedsrådet pynter søndag formiddag kl. 9.
Jysk Akademisk Kor deltager.
Der arrangeres kirkekaffe efter gudstjenesten.
Næstformanden orienterer ved kaffen om arbejdet i menighedsrådet i det forløbne år.
10. Fællesspisning i Helgenæs Forsamlingshus.
Menighedsrådet er blevet opfordret til at lave mad til fællesspisning.
Man siger nej til opfordringen.
11. Birketræer i præstegårdshaven.
Man vedtog at lade de to birketræer ved præstegårdens veranda fælde hurtigst muligt.
Der stubfræses efterfølgende.
12. Sammenlægning af menighedsråd.
De enkelte grupper: formænd/næstformænd, kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner
har holdt møder gruppevis.
13. Arrangementer i efteråret.
Julesalmesangsaften tirsdag 18. december kl. 19.30.
14. Næste møde.
Fællesmøde 23. oktober kl. 19.30 i Helgenæs Præstegård.
Ordinært menighedsrådsmøde med konstituering for det kommende kirkeår onsdag 7.
november kl. 19 i Helgenæs Præstegård.
15. Eventuelt.
Der er fugt i præstegårdens stuehus. Ser ud til at komme indefra. Palle Vang taler med murer
Arne Hvid Laursen om konsulentbistand.
Der rettes henvendelse til naboen til præstegårdens eng i Kongsgårde vedr. den aftalte
beskæring af træer i skel.

