Tirsdag 13. marts 2018 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Malene Høgh deltog.

1. Siden sidst.
Intet at bemærke.
2. Meddelelser.
Sogneaften 22. februar. Sidste del var god.
Maler Christian Bang gives besked om at male kirkens vinduer udvendig
samt udhæng i henhold til tidligere afgivet tilbud på 24.000 kr.
Der er lavet aftale med murer Arne Hvid Laursen om kalkning af kirken.
Dige ud mod vejen er skredet. Murer Arne Hvid Laursen er bestilt til sikring af diget.
Man overvejer at ansøge om en større renovering af diget.
3. Fra graveren.
Man vedtog at plante stauder på nogle ubenyttede gravsteder.
Der er tømt containere. Vognmanden efterlyser stabilisering af vejen bag om kirke og præstegård.
4. Kassereren.
Man fik betaling for 70 til sogneaftenen 22. februar. Menighedsrådets samlede udgift
var 5.181 kr.
5. Afregning for ny gravermedhjælper.
Belinda Wilkens Støve er ansat som gravermedhjælper og gravervikar ved alle pastoratets kirker
og kirkegårde. Der afholdes møde mellem pastoratets kontaktpersoner og kirkeværger torsdag
15. marts, hvor der laves samarbejdsaftale.
6. Familiegudstjeneste 16. maj.
Fællesspisning i Helgenæs Forsamlingshus efter gudstjenesten.
7. Forpagtning.
Der er modtaget forpagtningskontrakt mellem menighedsråd og Ole og Jens Jensen fra
Seges. Kontrakten er sendt til provstiudvalget til endelig godkendelse.
8. Forårssammenkomst 2. maj kl0. 14.30.
Opgaver fordeltes.
9. Fællesmøde 11. april.
Afholdes i Tved. Vistoft betaler.
Punkter: evt. sammenlægning af pastoratets menighedsråd
kirkeblad og hjemmeside
forslag om fællesmøde med Knebel-Rolsø-Agri-Egens
evaluering af samarbejde omkring organist og gravermedhjælper
evt. indkøb af salmebogstillæg
10. IT-ansvarlig?
Skal vi have en særlig IT-ansvarlig?
Det enkelte medlem holder sig selv ajour. Man vedtog at orientere hinanden om mødedatoer
og lign.
11. Arr. frem til sommerferien.
Stafet til sommer omkring nye salmer.
Sommerkoncert til august med Cilja og Gitte.

12. Økonomi/energibesøg.
Man melder tilbage til provstiet, at man godt vil være med i fælles projekt omkring
energiforbrug i kirkerne.
13. Momsprocent/nye takster.
Der er modtaget meddelelse om nye takster.
14. Hvordan kommer vi af med de våde vinduer i kirken?
Man ser tiden an til foråret. Måske skal der benyttes affugter en overgang?
15. Dato for kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn.
Der afholdes syn og budgetmøde onsdag 30. maj kl. 18.45.
16. Regnskab 2017.
Regnskabskontorets medarbejdere gennemgik årsregnskabet for 2017.
Regnskabet udviser et underskud på driften på 133.710,20 kr.
Regnskabet blev godkendt med følgende stempel:
Helgenæs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10470218, Regnskab 2017, Afleveret d.
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17. Evt.
Intet.

