Tirsdag den 21. marts 2017 afholdt Helgenæs Menighedsråd møde i Helgenæs
præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Afbud fra graver Malene Høgh.
1. Siden sidst.
Mobile pay til kirkebøssen udskydes indtil videre.
2. Meddelelser.
Præsteskoven. Hvad gør vi? Der ryddes for brombær og plantes lærketræer.
Alteret. Der er modtaget tilladelse fra de kirkelige myndigheder
til at lade altertavle og prædikestol restaurere.
Kirken lukkes i uge 21-26 for at arbejdet kan udføres.
Kursus i brugen af DAP 22. maj 2017.
Arrangeres af landsforeningen af Menighedsråd.
Formand og kasserer deltager.
Kirkekoncert. Tilbud om koncert vedr. reformationen.
Man mener ikke at det umiddelbart har interesse.
Fælles vedtægt om organist og organistvikar. Justeres og underskrives.
Der er modtaget oversigt over provstiets økonomiske politik.
Man vedtog ikke at sende høringssvar.
Der er modtaget indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer på Djursland og Mols.
Formentligt nedlægges foreningen på grund af manglende interesse.
Den nye folder om Helgenæs kirke er trykt og klar til salg i våbenhuset.
Man vedtog, at prisen fortsat er 10 kr.

3. Fra graveren.
Graveren på kursus, derfor fraværende.
Der er indkøbt automatik til styring af kirkeklokken i forbindelse med begravelser.
Pris ca. 13.000 kr. + moms.

4. Fra kassereren.
Der er indkøbt ny kopimaskine til præsteembedets kontor. Pris ca. 8.500
kr. Betales af Helgenæs menighedsråd.

De tre kasserere i pastoratet har afholdt møde og justeret den indbyrdes
afregning.
Sogneaften den 23. februar kostede i alt 9.073 kr.
Man afventer regning for arbejdet med rydning af træer ved opkørslen til
præstegården.
5. Hvor langt er vi med vores projekter.
Arbejdet med nye vinduer i præstegårdens stuehus er nu afsluttet.
Arbejdet med den nye redskabsbygning går i gang snarest.
Man regner med, at der er støbt fundament inden påske.
6. Varmeblæser i menighedsrådets mødelokale. Pris ca. 13.000 kr.
Tages op ved næste møde.
7. Fællesmøde. Afholdes i Helgenæs præstegård 20. april.
Man aftalte at følgende skal drøftes:
Kirkeblad
Fordeling af fællesudgifter
Organist
Kirkesangbogen
Ansøgning om tillægsbevilling til organist
8. Forårssammenkomst. Afholdes onsdag 3. maj. Der kommer taler udefra.
9. Næste møde. Afholdes tirsdag 2. maj kl. 19.30. Indledes med kirke- og
præstegårdssyn.
10. Eventuelt.
Der skal afleveres budget senest 14. juni.
Efter det ordinære møde afholdtes det årlige regnskabsmøde med deltagelse
af de to medarbejdere fra provstiets fælles regnskabskontor.
Regnskab 2016.
Regnskabskontorets medarbejdere gennemgik menighedsrådets regnskab for
2016.
De samlede indtægter har været på 948.213,00 kr., samlede udgifter på
862.221,80 kr.,
hvorved året ender med et overskud på driften på 85.991,20 kr.
Ved årets slutning var beholdningen af frie midler 431.289,34 kr., der henstår til
bygning

af redskabsbygning.
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