Blad nr. 10

Kirke Stillinge menighedsråd, formand: MB.
Referat af menighedsrådsmøde, tirsdag den 18. juni 2020, kl. 19.00 i Præstegården.
Til stede: Poul Beierholm, Pia Nielsen, Birte Andersen, Sanne Nielsen, Birgit Hjortstrand, Søren
Skovager, Poul Nielsen, Joachim Wolder, Morten Brøgger.

1. Budget 2021.
Ligning: 1.541.000 kr.
Driftsudgifter: 1.665.384 kr.
Resultat af drift: -124.384 kr.
Ønsker til anlæg: 130.000 kr.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Budgettet er afleveret med følgende påtegning:
Kirke Stillinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 67692810, Budget 2021, Bidrag budget
afleveret d. 18-06-2020 17:18.
2. Graverfaciliteter.
Ændringer i forhold til tidligere projekt: Offentlige toiletter, 1 alm. og 1 handicap, skal
indarbejdes i bygningen (evt. kun handicaptoilet). Formanden kontakter arkitekten mhp. på
et møde efter sommeren.
3. Menighedsrådsvalg.
Der afholdes valgforsamling 15. september kl. 19.30.
4. Ansøgning vedr. gravsten.
Der er ansøgt om registrering af en gravsten som bevaringsværdig på gravsted 1 0031 0312.
Registreringen skal foretages på provstesynet, stenen bevares indtil næste provstesyn, hvor
sagen tages op.
5. Hegn ved graverbolig.
Der er indkommet tilbud nr. 2 for udførelse af hegn ved graverboligen. Første tilbud vælges,
da det er ca. 12.000 kr. billigere.
6. Kirkegården.
a. Affaldssortering. Der anskaffes 3 dobbelte affaldsstativer i træ til kirkegården.
b. Bænke. Der er enighed om at vælge type Roda fra Dutra. Vi afventer det endelige
budget for 2021, før der træffes afgørelse om anskaffelse.
c. Materialeplads. Der er indkommet tilbud nr. 2 på udvidelse af materialeplads
lydende på 99.306,25 inkl. moms. Da projektet ikke er anført i provstesynsreferatet,
ansøges provstiet om midler af 5%-puljen. Der indhentes et tredje tilbud.
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7. Kirken.
a. Vinduespudsning. Det overvejes, om der skal pudses vinduer mere end en gang om
året. Det tages op afgørelse til næste år.
b. Fjernbetjening af klokker mv.. Der er modtaget et tilbud på anlæg til fjernbetjening
af klokker samt programmering og flytning af ur, der styrer den automatiske
ringning. Tilbuddet lyder på 16.800 kr. ekskl. moms. Punktet tages op igen til
efteråret.
8. Udflugter?
Vedr. menighedsråds- og medarbejderudflugt: Der er forslag om at tage på en
inspirationstur til kirkegårde. Pga. coronaepidemien udsættes årets tur til næste år, hvor
gamle menighedsrådsmedlemmer inviteres med.
9. Vedligeholdelsesarbejder.
Listen over vedligeholdelsesarbejder og de synsudsatte arbejder blev gennemgået.
10. Møder og arrangementer.
7. juli, kl. 19.30: Koncert.
28. juli, kl. 19.30: Foredrag.
4. august, kl. 19.30: Foredrag eller lignende.
20. august, kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
15. september, kl. 19.30: Valg.
16. september, kl. 19.30: Koncert.
24. september, kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
4. oktober, kl. 16.00: Koncert.
22. november, kl. 12.00: Medarbejdermøde.
11. Meddelelser.
a. Skødet vedr. salg af graverbolig er underskrevet.
b. Tilbud på abonnement for kirke.dk – tages op når det nye menighedsråd træder til.
c. Der kan anskaffes rive til plæneklipperen.
d. Der anskaffes nye termokander til konfirmandstuen.
e. Efter opfordring fra kirkegænger indføres der druesaft som alternativ til altervin til
dem, der ikke kan drikke vin.
12. Åben kirke sommeren over.
4.-5. juli: Sanne, 11.-12. juli: Søren, 18.-19. juli: Poul T, 25.-26. juli: Morten, 1.-2. august:
Birte, 8.-9. august: Sanne.
13. Eventuelt.
Intet at anføre.

