Referat af menighedsrådsmøde, tirsdag, d. 26. marts 2019
Til stede: Helle Petersen, Allan Nielsen, Kamilla Holmgren, Martin Hjøllund, Kasper
Høyer og regnskabsfører Merete Lorentzen

1. Orientering v. Formand
Fra erfamøderne for formænd og kasserere, ensretning af menighedsrådenes CVRoplysninger: I CVR-registret hedder vi Landet-Ryde menighedsråd og postadressen er
hos kassereren, Kasper, og sådan bliver det ved med at være!
Organist-situationen: Vi håber at få en ansættelse pr. 1.maj. Kasper sender forslag ud
til dato for samtale med vores ansøger.
Esben har foretaget en del arbejde på Landet kirkegård.
Morten Jensen, MJ Byg i Dannemare, vil gerne være vores bygningssagkyndig.
Tjæring af spir: Møllebyggeren har været og set på spiret. Han sender et overslag og
en plan for arbejdet.
Altersølvet: Den anden vurderingsmand har endnu ikke ladet høre fra sig. Vi venter
lidt endnu.
Agnete har sagt op som rengøring og kaffebrygger.
Kirkeværge i Ryde: Martin genindtræder pr. 1. april.

2. Regnskab
Årsregnskabet 2018 blev fremlagt og godkendt og afleveret med stemplet LandetRyde sognes menighedsråd, CVR nr. 18279312, regnskab 2018, afleveret den 26.03
2019 20:46.

3. Varmeprojekt Ryde (bilag udleveres af formand)
Vi har fået forelagt 3 løsningsforslag fra Arp & Nielsen.
Vi vedtager løsning 2 med luft-til-vand grundvarme og elvarme under bænkene.
Udgifterne er anslået til 1,6 mio.
Helle underretter provstiet.

4. Fælles Kirkedag (Rødby Fjord)
Susanne Møller har henvendt sig omkring Kirkedage ved Rødby fjord d. 01.09. Vi vil
gerne være med som sædvanligt.

5. Altervin og/eller saftevand/druesaft
Indtil videre kører vi videre som hidtil, med vin til almindelige søndage og saft til
børnegudstjenester.

6. Evt.

Merete stillede spørgsmålet om satser for aflønning for organistvikarer og
kirkesangere. Hun aflønner efter satserne fra kirkemusikerforeningen, men andre
giver mindre, lader det til. Vi har henvendt os til Tom Blak for at høre om
lønningerne i Vesterborg, men har endnu ikke fået svar. Indtil videre fortsætter hun
med at aflønne efter kirkemusikerforeningens satser.
Ny mødedato: tirsdag den 30.april, Martin laver kaffe

7. Lukket punkt

