Tirsdag 27. august afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Ledende graver Jane Thomsen deltog.

1.Siden sidst.
Intet.
2. Meddelelser.
Intet.
3. Fra graveren.
Gravermedhjælper Birgitte Graa er langtidssygemeldt.
Gravermedhjælper Berit Riddermann tager ekstra timer.
4. Fra kassereren.
Kassereren fremlagde kvartalsrapporten for perioden 1/1-30/6-2019.
Den udviser et overskud på 319.470,31, hvilket skyldes, at kompensationen til tidligere
Graver Malene Høgh først udbetales 1. september.
Der er modtaget henvendelse fra Vistoft menighedsråd om finansiering af gravermedhjælperne.
Tages op på fællesmøde 4. september.
Kvartalsrapporten blev taget til efterretning og underskrevet.
Herefter fremlagde kassereren revisionsprotokollat for regnskab 2018.
Protokollatet blev herefter underskrevet.
Revisionspåtegning for årsregnskabet blev ligeledes forelagt.
Man har genautoriseret regnskabskontoret som adgangsberettiget til IT-systemer m.m.
Man drøftede organistens koncertbudget. Bør det forhøjes? Tages op på fællesmøde.
5. Høstgudstjeneste.
Der afholdes høstgudstjeneste søndag 29. september kl. 14. Efterfølgende kirkekaffe med
orientering om arbejdet i menighedsrådet det sidste år.
6. Tilbud fra Ahl Træpleje.
Der er modtaget tilbud på fældning af træer i præstegårdshaven ind mod kirkediget.
Tilbudspris: 19.000 kr. incl. moms.
Man drøftede, hvilke træer, der skal fældes og hvilke, der kan beskæres. Man enedes om
fældning af to træer og beskæring af et tredje.
Ahl Træpleje bestilles til fældning af to mirabelletræer i skel mellem præstegårdens jord og
ejendommen, tilhørende Bent Sørensen, Bygaden 4, Stødov.
7. Automatisk dørlukning.
Man drøftede problemstillingen med den automatiske dørlukning. Problemet er, at døren ikke
selv kan lukke, hvis den står åben. Man arbejder på at få magnet på, samt et skilt med anmodning
om at lukke døren. Formanden tager sig af sagen.
8. Menighedsrådssammenlægning fra 1. søndag i advent.
Der er givet tilladelse fra stiftet til etablering af fælles menighedsråd fra 1. december 2019.
Drøftes videre på fællesmøde 4. september.
9. Sensommerkoncert 29. august 2019 kl. 19.30.
Koncert med Cilja Haugland og Gitte Sloth.
Intet traktement efterfølgende.

10. Præstesituationen (møde i provstiet 20.09.2019).
Der er afholdt møde om den fremtidige præstebemanding på Mols/Helgenæs, når de to
nuværende præster pensioneres næste år. Det ligger fast, at der også fremover skal være to
præster, med bopæl i hhv. Agri og Tved præstegård. Finansiering og ansættelsesform er til
debat.
11. Fællesmøde 4. september.
Emner: sammenlægning, økonomi ang. gravermedhjælpere, organistens koncertbudget.
12. Dige – noget nyt.
Hans Lunds projekt er godkendt af de kirkelige myndigheder.
Projektet vil omfatte etablering af dige på 6 gravsteder ud mod syddiget.
Der tages kontakt til de berørte gravstedsejere.
13. Maling af vinduer i kirken + kalkning af tårn.
Der tages kontakt til maler Christian Bang med henblik på udførsel af arbejdet til foråret.
14. Fællesspisning i forsamlingshuset (forespørgsel).
Forsamlingshusets bestyrelse har spurgt, om menighedsrådet vil stå for en fællesspisning.
Man afslår.
15. Næste møde.
Fællesmøde i Tved onsdag 4. september.
Næste – og sidste – møde i Helgenæs menighedsråd afholdes tirsdag 5. november kl. 18.30.
Man vedtog fremover kun at lægge referat på hjemmesiden og ikke i udhængsskab.
16. Eventuelt.
Man afventer henvendelse fra Kulturhuset Helgenæs Præstegård om møde, bl.a vedrørende
fremtidig husleje.

