Dagsorden Menighedsrådsmøde, tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19 i Landet Præstegård

Til stede: Helle Petersen, Martin Hjøllund, Allan Nielsen, Jesper Schmidt, Merete Lorentzen og Kasper Høyer

1. Orientering v. Formand
Hans Aage er nu 50% raskmeldt. Esbens gartnerfirma tager sig af det øvrige, og Jesper giver også en hånd.
Kasper er udpeget til at foretage genautorisation af de af os, som skal have adgang til de forskellige ITsystemer.
Der er tilbud om et kursus i DAP’en i Sakskøbing. Vi vil hellere lave vores egne interne erfaringsdeling.

2. Regnskab
Rapport fra 2. kvt. 2019 var udsendt før mødet. Det er sendt ind, og provstiudvalget har allerede sendt deres
bemærkninger: 1) Meget stor kassebeholdning, 2) Stor debitorsaldo, som skal nedbringes ved at vi rykker for
tilgodehavenderne eller afskriver.
1) Vi har en delvist sygemeldt medarbejder, som erfaringsmæssigt kan medføre store driftsomkostninger, og
store vedligeholdelsesarbejder, som venter (understrygning og oprydning under taget i Ryde kirke, omlægning
af forhave ved Landet præstegård)
2) Merete har undersøgt det: Debitorsaldoen ved udgangen af 2. kvt. er ca 14.000 kr. Halvdelen hidrører
tidligere år, som vi har rykket for en gang. Vi undersøger, om ikke kirkegårdssystemet kan udsende rykkere
automatisk, det snakker Merete og Yvonne om. Vi skal have etableret en rykkerprocedure.

3. Indkaldelse af Suppleant for Louise
Louise vil gerne udtræde af menighedsrådet. Vi skal derfor indkalde vikar, først Birgitte Sidor, dernæst Peter
Bang Hansen. Helle spørger.

4. Varmeprojekt Ryde
Kamp Kirkevarme er i gang med at søge myndighedsgodkendelser for projektet, og går derfra videre i
godkendelsesproceduren.

5. Tjæring Spir, Landet Kirke
Vi fik et tilbud på 344.000, men Helle har fået et nyt tilbud fra Kristoffer Palle, Nykøbing F, som har givet et
tilbud på 146.000 kr.
Vi tager imod det sidste tilbud, Helle tager sig af det.

6. Forankring Tårn, Ryde Kirke, nyt fra ingeniør fra Århus?
Martin har endnu ikke hørt noget fra ham. Vi kontakter ham igen, Martin tager sig af det.

7. Nyt Altersølv, henvendelse fra Forsikringsenhed
Helle har forsøgt at få fat i en anden kirkesølvsmed, som skulle give en supplerende vurdering, men har ikke
fået svar.
Forsikringsenheden har givet os lov til at se bort fra kravet om supplerende vurdering, og vi kan gå i gang med
at anskaffe nyt altersølv. Vi vil bede Tommy Fredberg om at komme og vejlede os i det.
Vi sætter Kamilla til at kontakte ham.
Men Martin og Merete vil også prøve at præsentere lokale kunstnere/ guldsmede for opgaven.

8. Hvad gør vi med gravsten fra nedlagte gravsteder?
Vi ved det ikke. Tages evt. op til syn ved foråret.

9. Høstgudstjeneste
Højrebyspillemændene kommer. Kirkefrokost i præstegården. Helle bestiller mad, og trommer et
kirkepynterlaug sammen. Kasper trommer nogle kagebagere sammen.

10. Møde med Gudstjeneste-udvalg
Ved vores møde torsdag den 26.09 kommer stiftets gudstjenesteudvalg på besøg hos os.

11. Evt.
Ida vil ikke mere have det månedlige rengøring i præstegården.
Merete spørger, om rengøringsfirmaet fra hendes arbejde kan tage en hovedrengøring før høstgudstjenesten.
Medarbejdermøde... det burde vi have.
Vi vil gerne prøve at indføre et åndeligt punkt på 20 minutter på dagsordenen: Snak om tro. Som
udgangspunkt på alle møder, og vi lægger det først.
Referat: Kasper Høyer

