Tirsdag den 6. februar 2018 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs præstegård.
Afbud fra Ilse Mortensen. Graver Malene Høgh var på kursus.
1.Siden sidst.
Formanden orienterede om forskellige modtagne skrivelser.
2. Meddelelser.
Formanden orienterede om afholdt møde for formænd og næstformænd i provstiet. Der skal bl.a. foretages
APV på alle gravsten!
3. Fra graveren.
Graver Malene Høgh var ikke tilstede. Derfor intet til dette punkt.
4. Fra kassereren.
Kassereren fremlagde revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017, som
menighedsrådet tog til efterretning.
Herefter orienterede kassereren om de nye revisorers ønsker til regnskabsførelse.
21.11.2017 har provstiudvalget godkendt regnskab og revisionsprotokollat for 2016.
5. Renovering af kalkmalerier.
To af kirkens små kalkmalerier i hhv. korbuen og på nordvæggen er istandsat af konservator. Der er tidligere
bevilget 37.000 kr. fra provstiet til arbejdet. Den endelige regning lyder på ca. 70.000 kr. Der er søgt om
dækning af de sidste 33.000 kr.
6. Oliefyr – skrivelse fra Syddjurs provsti.
Energitjenesten har besigtiget kirkens fyr, som skønnes kun at have få års levetid. Man får næppe tilladelse
til installering af nyt oliefyr. Energitjenesten foreslår enten luft til vand-varmepumpe eller elvarme under alle
kirkebænke.
Der kan dog også installeres ny brænder på det eksisterende fyr.
Dette kan gøres for 12.000 kr. i kirken og 8.000 i præstegården.
Man vedtog at lade installere ny brænder i kirkens fyr.
7. Skal vi på facebook?
Tages op på zonemøde.
8. Sogneaften 22. februar.
En aften om Kaj Norman Andersen. Vi forventer, at der kommer mange.
9. Forpagtningskontrakt.
Forpagtningen af præstegårdens landbrugsjord har været i udbud. Der kom kun et tilbud – fra Ole og Jens
Jensen. Provstiet forlanger, at kontrakten skal udfærdiges af Seges.
10. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Regeringen har iværksat en kampagne for at skaffe elevpladser. Der kommer nærmere besked efter 1. april.
11. Zonemøde 7. februar.
Der afholdes zonemøde mellem provstiudvalg og samtlige menighedsråd på Mols og Helgenæs onsdag 7.
februar.
12. Sammenlægning af menighedsråd.
Det lille udvalg, der har arbejdet med planer om evt. sammenlægning af menighedsråd, har ønsket, at det
enkelte menighedsråd kommer med en tilkendegivelse af, om man ønsker, at der skal arbejdes henimod en
sammenlægning af de tre menighedsråd i pastoratet.
Man var enige om, at processen skal fortsætte henimod en sammenlægning.
13. Orientering om ny graver.
Der er ansat ny gravermedhjælper, fælles for alle tre kirker og kirkegårde.
Man har ansat Belinda Støve fra Knebel. Der er tale om en 25-timers stilling.

Hun begynder 1. marts. Ansættende myndighed er Tved menighedsråd.
14. Vinterfest 9. februar.
Der afholdes forsinket julefrokost for menighedsråd og ansatte med ledsagere
fredag 9. februar i Helgenæs præstegård.
15. Arrangementer i præstegården.
Man drøftede, om der skal tages kontakt til Kulturhuset Helgenæs Præstegård vedr. arrangementer.
16. Næste møde.
Næste møde i Helgenæs menighedsråd afholdes tirsdag 13. marts kl. 18.00.
Der er tale om det årlige regnskabsmøde, hvor regnskabskontorets medarbejdere deltager. Der holdes
almindeligt møde fra 18-19 og regnskabsmøde fra kl. 19.
Der afholdes fællesmøde onsdag 11. april kl. 19.30 i Helgenæs præstegård.
17. Eventuelt.
Der afholdes familiegudstjeneste i Helgenæs kirke onsdag 18. april kl. 17 med efterfølgende spisning i
Helgenæs forsamlingshus.
Der afholdes forårssammenkomst i Helgenæs præstegård onsdag 2. maj kl. 14.30.
Der skal indkøbes ny computer til graverkontoret. Bevilget. Kirkeværgen tager sig af sagen.

