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Menighedsrådsmøde den 9. februar 2017 kl. 19.00 i Skt. Gertruds Hus
Til stede:
Fra menighedsrådet: Alice Enderlein (AE), Charlotte Kaas (CK), Finn Mikkelsen (FM), Inger
Mark (IM), Joy Petrowsky (JOP), Jim Stjerne Hansen (JSH), Jørgen Fink (JF), Markvard
Hovmøller (MH), Tove Madsen (TM) og præst Anna Kluge.
Fra personalet: Hans Kromann (HK) (referent)
Afbud: præst Thomas Hansen og Malene Rich (medarbejderrep).

Fraværende: Helle Bruus Sørensen (HBS) og Henrik Svendsen (HS).
Beslutningsreferat.
1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: Der skal henvises i dagsordenen til de
enkelte bilagsnr. Fremadrettet.
2. Orientering fra formanden:
a. Provstiets møde for menighedsrådsmedlemmer 21 januar 2017. Et interessant møde med
indlæg fra den konstituerede provst, indlæg fra arkitekt Poul Klenz Larsen om
bygningsvedligeholdelse og et indlæg om kirkegårde. Der deltog 4 medlemmer af MR.
JF orienterede fra mødet.
b. Håndbog i menighedsrådsarbejde. Der anskaffes et eksemplar til hvert MR-medlem.
c. Distriktsudvalgsmøde 23. marts 2017. JF mente, at det er væsentligt, at vi er repræsenteret.
Men der er sammenfald mellem MR-møde 2017/3 og nævnte møde. (Drøftes under pkt. 10.)
d. Budgetmøde. Provstiet har indkaldt til budgetmøde 22. februar 2017.
e. Regnskabsinstruks. Der er udarbejdet ny regnskabsinstruks.
f. Dåbsfoldere. Vi har modtaget dåbsfoldere, der henvender sig til forældre, der er i tvivl om,
hvorvidt deres børn skal døbes. Der sendes folder ud til forældre i en prøveperiode på 6 mdr.
Forudsætningen er dog, at mindst en af forældrene er medlem af FK.
g. Valg til provstiudvalg. Valget gennemføres i efteråret 2017. Punktet tages op, når tiden
nærmer sig.
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h. Kirkens 150 år jubilæum. Sankt Povls Kirke har jubilæum i 2021. I 2018 vil vi begynde at
overveje, hvordan det skal fejres.
3. Valg af formand for valgbestyrelsen:
Valg af formand for valgbestyrelse. Bestyrelsen blev valgt på det konstituerende møde, men
formanden skal vælges af MR. Valgbestyrelsen indstiller Markvard Hovmøller.
Markvard Hovmøller blev valgt.
4. Forretningsorden for Sankt Povls Sogn:
Udkast er udsendt. Der er indkommet enkelte forslag til rettelser, herunder at der ikke refereres
fra ansat personalets instrukser, men alene henvises hertil. Det blev vedtaget, at udkastet
behandles 1. gang på møde 3/2017 mhp., at det bliver vedtaget på møde 4/2017.
5. Interne bestemmelser for budgettering/forbrug af økonomiske midler ved Sankt Povl Kirke:
Der henvises til udsendt udkast.




Dispositionsbeløb til vedligeholdelse af præstegårde. Der henvises til Husudvalget.
Budgetønsker for 2018. Udvalgene anmodes om at fremsætte ønsker, idet
budgetprocessen går i gang ultimo februar. Ønsker SKAL være fremsat inden den 15.04.
Der iværksættes en gennemgang af budgettet og de enkelte udvalgs andel heraf.

6. Oprettelse af bestyrelse for Korsør Kirkegård:
Der henvises til udsendte bestemmelser.
Beslutning om at kirkegårdens regnskab skal udskilles fra Skt. Povls sogn er truffet af det
tidligere menighedsråd.
7. Godkendelse af revisionsprotokollat af 26.10.2016:
MH orienterede om indholdet i revisionsprotokollatet. Protokollatet er uden bemærkninger og
blev godkendt.
8. Arbejdsmiljø i Sankt Povls Kirke:
JF og AE arbejder på at beskrive området, MR vil blive holdt orienteret. (Der henvises til
Kirkeministeriets vejledning på området). Vi er ikke forpligtet på samme måde som hvis vi var
10 medarbejdere eller flere, men vi er alligevel forpligtet til at se på alle arbejdsmiljøprocesser.
På næste møde, fremlægger JF og AE en plan for det videre arbejde med denne opgave.
9. Kollekter i Sankt Povls Kirke:
AHK kom med forslag om, at følgende formål blev støttet:
Røde Kors´ sundhedsklinik,
Sankt Povls Kirkes julehjælp eller Samvirkende Menighedsplejer,
Folkekirkens Nødhjælp – projekt ”Giv en ged”,
Mothers Union i Sierra Leone – støttes igennem Mission Afrika,
Provstiprojektet – i år går det til et pigehjem i Indien og
Forfulgte kristne, støttes gennem Bibelselskabet.
Det tages op næste gang med henblik på, at der samles ind lokalt og på færre formål, samt på
indsættelse af en bestyrelse til varetagelse af de lokale formål.
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10. Flytning af menighedsrådsmøde den 23. marts 2017:
Mødet blev flyttet til den tirsdag den 28.03.2017 kl. 16.
11. Orientering fra kontaktperson:
AE har ikke yderligere.
12. Orientering fra kasserer:
MH har intet yderligere.

13. Orientering fra kirkeværge:
Ingen orientering, idet kirkeværgen ikke var fremmødt.
14. Orientering fra aktivitetsudvalg:
IM formand. Næste møde den 28. februar.
15. Orientering fra børn- og ungeudvalg:
1. møde den 23. februar. Møde med Mia. og FDF.
16. Orientering fra kirkeudvalg:
TM orienterede om udvalgets 1. møde. Der snakkedes om tilbud om endnu et kirkeskib.
Udvalget har møde med Thomas Kluge, den 21 februar.
Udvalgets næste møde er den 27. februar med rundtur i kirken.
17. Orientering fra husudvalg og byggeudvalg:
FM orienterede vedr. husudvalget som konstituerede sig på seneste mødet ved at vælge FM som
formand. JSH orienterede vedr. byggeudvalget om at han er valgt som formand. Han orienterede om,
at der er rigtig mange, der har vist interesse for at deltage i entreprisen - såvel fagentreprisen som
hovedentreprisen JSH orienterede om væsentlige tilføjelser til rådgiveraftalen.
Byggearbejdet forventes igangsat 27/3 2017. Licitation foregår den 3/3 2017 samt møde med beboer
snarest inden.
18. Orientering fra PR-udvalg:
Har ikke konstitueret sig.
19. Præsterne har ordet:
AHK orienterede om kursusforløb siden sommer 2016, orienterede om det positive ved at være på de
sociale medier, f.eks. at vi får kontakt med personer, vi ellers ikke når ud til.
AHK har fået mail fra en organist, der vil lave arbejde med børnekor, hvis vi vil lægge lokaler til
rådighed. AHK orienterede også om Gertruds garnnøgle.
20. Gennemgang af aktionsliste:
Listen blev gennemgået og udsendes sammen med dagsorden.
21. Eventuelt.
FM tog fortæring til møde op. JF sikre, at der bliver fortæring næste gang. Indtil videre sendes
referater til Hans.
22. Lukket punkt.

