Onsdag den 1. november 2017 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i
Helgenæs præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Malene Høgh havde ferie.
1. Siden sidst.
Man føjede et punkt til dagsordenen: sammenlægning af vandværker.
Ellers intet til punktet.

2. Meddelelser.
Der er ønske om sammenlægning af 3 vandværker: Stødov-Fejrup, Gl.
Kirkebjerg og Stødov Bakker. Senere ønsker to vandværker yderligere
at tilslutte sig.
Kirke og præstegård får vand fra Stødov-Fejrup vandværk. Vandværkets
bestyrelse anbefaler sammenlægning.
Menighedsrådet, som har to stemmer ved generalforsamlingen, tilslutter
sig ønsket om sammenlægning.
Formanden og en strikkegruppe fra Kulturhuset Helgenæs Præstegård er
gået i gang med at strikke dåbsklude. Den første blev brugt søndag 29.
oktober.
Ved sidste sogneaften dækkede formand og kasserer bord. Den samlede
regning blev 225 kr. billigere end sædvanligt, så besparelsen er så lille, at
man fremover lader værtinden ordne borddækningen.

3. Fra graveren.
Punktet udgår, da graveren var fraværende.

4. Fra kassereren.
Kassereren fremlagde kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30.
september 2017. Rapporten udviser et underskud på 38.126,91 kr.
Skyldes bl.a. at kalkning af kirken blev dyrere end beregnet, og at
graverbygningen er blevet sandblæst, samt indkøb af kontorudstyr til
præsten.

Rapporten blev taget til efterretning og underskrevet.
Kassereren fremlagde endvidere byggeregnskab for restaurering af
historisk inventar i kirken samt opførelse af redskabsrum.
Regning for istandsættelse af inventar beløb sig til 356.546,05 kr., hvor
der var budgetteret med 300.000 kr. Altså underskud på 56.546,05 kr.
Til gengæld blev redskabsrummet 22.229,09 kr. billigere end det
budgetterede. Man ansøger om at dette overskud overføres til delvis
dækning af underskuddet fra den indvendige kirkerestaurering.
Endelig fremlagde kassereren det endelige budget for 2018. Budgettet
blev godkendt med følgende stempel:
Helgenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10470218, Budget 2018. Endelig
budget afleveret d. 23-10-2017 14:57.
Den samlede løn til organist for hele Mols/Helgenæs er lignet til
Helgenæs kirkekasse.
Der er indkøbt fyrfadslysestager til kirken. Pris: 5.262,50 kr.

5. Renovering af kalkmalerier.
Der er modtaget projekt fra arkitekt Mogens Svenning til renovering af
kalkmalerier. Prisoverslag: 95.000 kr. Man ønsker arbejdet igangsat
hurtigst muligt.

6. Fællesmøde 16. november 2017.
Der afholdes fælles menighedsrådsmøde for Tved, Helgenæs og Vistoft
menighedsråd torsdag 16. november kl. 19.30 i Tved Præstegård.
Første punkt: orientering om erfaring med sammenlægning af
menighedsråd v/ formanden for Ådalens menighedsråd.

7. Konstituering for det nye kirkeår.
Man konstituerede sig for det nye kirkeår. Der var genvalg på alle poster:
Formand: Dorte Kruuse
Næstformand: Ole Jensen

Kasserer: Dorte Schmeltz
Kirkeværge: Palle Vang Nielsen
Kontaktperson: Ilse Mortensen

8. Fordeling af høstoffer.
Der indkom ved høstgudstjenesten 24. september et høstoffer på 1.014
kr. Fordeles som sidste år ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær.

9. Hvornår starter Peter Hvid Laursen.
Entreprenør Peter Hvid Laursen er påbegyndt etablering af
parkeringsplads m.v. omkring præstegården.

10.Julefrokost.
Der afholdes nytårsfrokost for Helgenæs menighedsråd og ansatte fredag
9. februar kl. 18 i Helgenæs præstegård.

11.Næste møde.
Næste møde i Helgenæs menighedsråd afholdes onsdag den 31. januar
2018 kl. 19.

12.Eventuelt.
Der er kommet ny BBR-meddelelse vedr. præstegård og graverbygning.
Samtlige tagrender i præstegården skal renses. Og samtlige afløb ser ud
til at være stoppede.
En forespørgsel om strikkegudstjeneste ønskede man ikke at
imødekomme.
Man vedtog at afholde gudstjeneste nytårsaftensdag kl. 14 med
efterfølgende servering af et glas med et stykke kransekage.
Man underskrev ny forpagtningskontrakt med Ole og Jens Jensen.
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