Fanefjord
menighedsråd
Deltagere:

Dato, tid, sted

Dagsorden
Henrik Preus Hansen
Ninna Lauritsen
Søren Luxhøj
Søren Ulrik Jensen
Tina Preus Hansen
Charlotte Cecilie Jensen

Referat
afbud fra:
Hans-Walter

10.12.20
Kl. 19-21
I konfirmandstuen,
Præstelundsvej 4, Vollerup

1. Henrik Preus
Hansens fritagelse

Lene spørges om hun vil
indtræde (Charlotte)

2. Fastansættelse af
regnskabsføre

Søren Lux foreslår
fastansættelse af Heidi som
regnskabsfører.
Hun har været her i 8 år og
kender systemet og vores
økonomi (meget bedre end
vi selv gør).
Hun opjusterer sine timer fra
6,25 til 7,03 efter
provstiudvalgets vejledning.

Løn: 7000-8000/år
Såfremt der skal købes nyt
udstyr (printer, PC osv.)
betaler vi 1/7 af beløbet.
Søren Lux står for
ansættelsen.
Der er enighed blandt
medlemmerne.

3. Januar annonce i
ugebladet Møn

Der findes en redaktion på 3
medlemmer (Tina, Helle
Hansen, Johnny Buch) der
ordner annoncerne. Den er
klar til januar.
Charlotte har snakket med
Johnny Buch (webmaster).
Han vil gerne have en
tovholder.
-

-

Skal der tilføjes info
og billeder af
menighedsrådet på
hjemmesiden?
Navn, email,
telefonnummer,
ansvarsområde.

Det er vigtigt at få opdateret
corona-restriktioner på både
hjemmeside, i ugebladet og
på Facebook.
Oplysning om Maks. antal
gæster uden på kirken skal
opdateres!
Ninna vælges til tovholder.
Charlotte videregiver Ninnas
kontaktinfo til Johnny.

4. Kontaktliste ajour

Gjort.

5. Møde næste gang

4/2 19-21, 18/3 19-21

6. Nøgler

Der forefindes en
nøglemappe hvori vi
registrerer hvem der har
nøgle.
Hvis medlemmer ønsker en
nøgle rettes henvendelse til
Hanne, som udleverer og
registrerer.

7. Kirketårnet

Adgang er lukket for
offentligheden pga.
sikkerhedshensyn.
Medlemmer har adgang på
eget ansvar.

8. Kirkegrunden

Charlotte foreslår at Søren
Jensen tager medlemmerne
på rundvisning på hele
grunden. Søren tager os
med til foråret.

9. Julegudstjeneste

Tina modtager tilmeldinger
og anviser pladser på
forhånd.
Der hersker tvivl om hvor
mange der er plads til:
70-120?
Hans’ mål på kirken: 187 +
71 (koret) = 120 gæster.
Ninna ringer til
Landsforeningen af
menighedsråd og spørger
om maks antal.

10. Corona

Der skal printes og
ophænges
sundhedsstyrelsens
anbefalinger uden for kirken.
Maks. antal deltagere
fjernes.
Søren Jensen kontakter
Hanne og får det gjort.

11. Visionsdag

Søren Lux foreslår at vi
holder en visionsdag, hvor vi

udveksler vores personlige
visioner for Fanefjord Kirke
og Sogn, og i den
forbindelse tager et
gruppebillede.

12. Dagsorden

Medlemmernes navne
skrives ind som punkter i
dagsordenen, så alle får
ordet til eventuelle
beskeder.

13. Fanefjordbogen

Forfatteren har afleveret
kopier på museet,
biblioteket og Møn ugeblad.
Søren taler med Hanne om
det. Der er blevet trykt
16.000 til 5 kr. stykket. De
sælges for 30 kr., hvoraf de
20 går til menighedsrådets
kasse og de 10 til
genoptryk.

14. Løn & Telefonhonorar

Udbetaling af løn
Formand: 14.021,71/år
Kontaktperson: 14.021,71/år
Kirkeværge: 8.413,2/år
Kasserer: 8.413,2/år
Telefontillæg på 135/måned
Formand

Kontaktperson
Kirkeværge
Sekretær

15. Menighedspleje

16. Underskrifter

Til rådighed: 11.500
Legat: 28.800 krediteret til
menighedspleje.
Deadline til ansøgning om
julehjælp: 12/12. 5 ansøgere
indtil videre.
Gaver til plejehjemmet (39 +
16).
Menighedsplejegruppen
mødes ons. 16. kl. 19 i
præstegården.
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