Onsdag 6. september 2017 afholdt Helgenæs menighedsråd møde i Helgenæs Præstegård.
Alle medlemmer var mødt. Graver Malene Høgh deltog.
1. Siden sidst.
Kirkestafet 3. august. God tilslutning.
Sensommerkoncert 29. august. God tilslutning.
Julehjælp. Der samles ind i adventsmåneden.
Afleveringsforretning vedr. restaurering af altertavle m.v. 24. august.
Formand, konservator og arkitekt deltog.
Samtidig medbragte arkitekt udskrift fra datalogger. I det store hele tilfredshed med luftfugtigheden i
kirken.
Der er ophængt gardin i kirkens kor til beskyttelse af altertavle. Skal trækkes fra ved gudstjenester
og kirkelige handlinger.
Energisyn 22. august. Der er givet instruks om udluftning.
Det anbefales, at der overvejes udskiftning af kirkens oliefyr.
2. Meddelelser.
Der er konstateret fugt under vinduerne i præstegården.
Mureren mener, at præstegården i år er for fugtig til at blive kalket.
Ustabile gravsten. Holdes under observation.
3. Fra graveren.
Graveren har fået medhjælper. Jacob Dalstrup Jensen.
Man regner med at kunne tilbyde et par hundrede timer årligt.
4. Fra kassereren.
Der er modtaget regning fra tømreren vedr. nyt redskabsrum.
Regning vedr. restaurering af altertavle m.v.: 356.546,05 kr. incl. moms.
Kvartalsrapport for perioden 1/1 - 30/6 - 2017. Viser overskud på ca. 70.000 kr. Forelagt og
underskrevet.
Revisionsprotokollat for regnskab 2016 modtaget og forelagt.
Der er ingen bemærkninger.
Revisionspåtegning for regnskab 2016 forelagt.
Kassereren orienterede om diverse håndværkerregninger fra murer Arne Hvid Laursen vedr. både
præstegårdens stuehus, graverbygningen og den nye redskabsbygning.
Provstiudvalget har givet tilladelse til, at samtlige udgifter til organister i de syv kirker på
Mols/Helgenæs budgetteres til Helgenæs kirkekasse fra og med regnskabsåret 2018.
5. Byggeri/kalkning – Tilbud på P-plads/skov.
Opførelse af redskabsbygning er stort set tilendebragt. Man afventer afleveringsforretning. Graveren
maler indvendigt henover vinteren.

Der er modtaget to tilbud på terrænregulering og parkeringsplads ved præstegården på hhv. 128.625
og 130.460 kr. incl. moms. fra hhv. Peter Hvid Laursen og Ole Thomassen.
Der resterer ca. 150.000 kr. fra det beløb, vi fik til nedrivning af stald og lade. Dette beløb tænkes
anvendt til parkeringsplads m.v.
Man anmoder Peter Hvid Laursen om at iværksætte arbejdet.
6. Kalkmalerierne.
Arkitekten har fremsendt forslag til restaurering af kalkmalerier. Pris ca. 37.000 kr. Sagen er
påbegyndt.
7. Budgetsamråd og valg til provstiudvalg.
Man vedtog at ansætte personalekonsulent sammen med Norddjurs provsti.
Der blev opstillet liste til provstiudvalg.
8. Høstgudstjeneste 24. september.
Kl. 14. Efterfølgende kirkekaffe med menighedsmøde.
Menighedsrådet pynter kirke.
9. Den syvarmede lysestage. Arkitekt og konservator foreslår begrænset brug. Man vedtog at fortsætte
som hidtil. Man prøver elektriske lys.
10. Forpagtning.
Der er kun modtaget et tilbud. Fra den nuværende forpagter. Tilbud: 40.000 kr. pr. år. Man vedtog at
acceptere tilbuddet og forsøger at
lave en tilføjelse til den eksisterende kontrakt.
11. Dåbsklude.
Formanden orienterede om fremstilling af dåbsklude. Formanden forsøger
at finde folk, der vil være med. Man takkede ja til tilbuddet.
12. Fælles menighedsråd.
Formanden orienterede om møde afholdt vedr. evt. sammenlægning af pastoratets menighedsråd.
Der tales videre om det ved fællesmøde 16. november.
13. Arrangementer i efteråret.
Sognepræsten orienterede. Arrangementer vil fremgå af kirkebladet, der
udkommer i denne eller næste uge.
Sogneaften i Helgenæs Forsamlingshus tirsdag 17. oktober om Helgenæs Fyr.
14. Næste møde.
Onsdag 1. november kl. 19.00.
15. Eventuelt.
Der blev bevilget en ny mobiltelefon til sognepræsten.

