Onsdag den 7. november 2018 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs
Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Malene Høgh deltog.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Siden sidst.
Formanden orienterede om indkomne skrivelser.

3. Meddelelser.
Intet at bemærke.

4. Fra graveren.
Graveren fremviste palmeoliebaserede lys til kirkens syv-armede lysestage.
Man vedtog at indkøbe disse lys. Pris for to lys: 100 kr.
Graveren ønskede en ekstra række tænder til havetraktorens rive.
Bevilget, under forudsætning af, at prisen er under 1000 kr.

5. Fra kassereren.
Byggeregnskab for renovering af kalkmalerier godkendt. Beløbet, ca. 43.000 kr., er
indsat på menighedsrådets konto.
Kassereren gennemgik kvartalsrapport for perioden 01.01.2018 til 30.09.2018.
Rapporten blev underskrevet.
Endeligt budget for 2019 blev godkendt med følgende identifikationslinje:
Helgenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10470218, Budget 2019,. Endeligt
budget afleveret d. 02-10-2018 10:20

6. Konstituering for kirkeåret 2018-19.
Formand: Dorte Kruuse genvalgtes enstemmigt.
Næstformand: Ole Jensen genvalgtes enstemmigt.
Kasserer: Dorte Schmeltz genvalgtes enstemmigt.

Kirkeværge: Palle Vang Nielsen genvalgtes enstemmigt.
Kontaktperson: Ilse Mortensen genvalgtes enstemmigt.
Sekretær: Sognepræsten genvalgtes enstemmigt.

7. Dataloven.
Man mente, at alt følsomt materiale er behørigt opbevaret i henhold til dataloven.

8. Automatisk dørlås.
Man vedtog at indhente to tilbud.

9. Kirkegårdsvedtægter.
Kirkeværgen i Tved har fremsendt forslag til ny kirkegårdsvedtægt.
Man ønsker fælles vedtægt for alle tre kirkegårde i pastoratet.
De tre kirkeværger koordinerer.
10. Studietur 2019.
Helgenæs arrangerer. Forslag til dato: søndag 26. maj 2019.

11. Fælles julefrokost. Afholdes fælles for alle tre menighedsråd fredag
7. december kl.18.30 i Helgenæs Præstegård.

12. Gravsten?
Man vedtog at sikre den kategori 9 og den kategori 6-gravsten, som er kirkens
ejendom.

13. Stendiget.
Kirkeværgen orienterede. Der er udarbejdet plan for renovering af stendiget ud mod
vejen.
Der er etableret fix-punkter omkring diget. Konsulent Hans Lund kører projektet.

14. Næste møde.
Næste møde i Helgenæs menighedsråd afholdes tirsdag 15. januar 2019 kl. 19.
Der afholdes fælles menighedsrådsmøde torsdag 31. januar kl. 19.30.

15. Eventuelt.
Leo Odgaard, Bygaden 7, Stødov, ønsker at købe et jordstykke i Stødov, tilhørende
kirken. Menighedsrådet vil gerne sælge, hvis det er praktisk muligt. Formanden
kontakter den tidligere formand for at høre om tidligere aftaler med Leo Odgaard.

