Møde den: 24. marts 2011

Formandens initialer: MS

Blad nr.: 33

Afbud fra: Jytte Christensen.
Referent: Ingemann Schnetler
DAGSORDEN:
1.
Referat fra sidste møde underskrives.
Else Østergaard fortsætter som kasserer. Referat underskrevet.
2.
Anlægsregnskab: Grensten kirke og tag (bilag).
Anlægsregnskabet godkendes med de aftalte tekstændringer.
3.
Honorarer 2011.
Der udbetales disse honorarer: Formand 12.000 kr., kontaktperson 8.500 kr.,
kirkeværge 10.000 kr., kasserer grundhonorar på 45.000 kr. samt honorar for tre
anlægsregnskaber á max. 5.000 kr.
4.
Ansættelse af ny graver.
Kenneth Hou Nielsen er ansat på laveste løntrin. Vi har dobbelt løn til graver i
marts måned. Der søges eventuelt graverkursus fra 5 % puljen. Den nye graver har
ingen bil, så der skal indkøbes et køretøj og trailer til transport af materiel.
5.
Automatisk åbning og lukning af Øster Velling og Helstrup kirker?
Martin undersøger pris ved Hornbæk Elservice.
6.
Meddelelser fra præsten.
Laila fortalte om arrangementer med gæster udefra og viderebragte tilfredshed med
istandsættelsen af Grensten Kirke.
7.
Orientering fra aktivitetsudvalget.
Koncert i Ø. Velling 5/4 med Laura Flensted-Jensen og Frederik Munk Larsen,
Syng løs aften 13/4, 29/5 sognevandring med Niels Leth, friluftsgudstjeneste 19.
juni. Koncert med Willy Egmose Trio 4. oktober. Ældreudflugt 24. maj. Studietur
25. juni. Vi skal annoncere alle arrangementer i Lokal Nyt.
8.
Orientering fra kirkeudvalget.
Indvielse af klokkestablen i Helstrup skærtorsdag. Ringningen begynder
påskemorgen.
8a.
Klage over klokkestabel i Helstrup.
Kopier af alle skrivelser uddelt. Menighedsrådet har truffet beslutningen om
placeringen og projektet og fået det godkendt af alle instanser.
9.
Friluftsgudstjeneste.
Afholdes den 19. juni i Fladbro. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til
Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til Hornbæk Sognegård. Følgende sørger
for bradepandekage/skærekage til kaffen: Birthe Kortbek, Ingemann (2) og Kirstine.
Martin bestiller 2 hos Birthe. Der anskaffes 1 sandwichskilt til bedre annoncering.
10.
Meddelelser fra formanden.
Placering af graverfaciliteter i Grensten drøftedes. Placering som planlagt i
arkitektens forslag, da der er en kistebegravelse i Bentsens gravsted, der først
udløber om 5 år.
11.
Eventuelt.
Per fortalte om mødet med graverne. Der var spørgsmål om attestering (graverne
skal attestere), budget for indkøb og forslag om anskaffelse af nye alterduge i
Helstrup og Ø. Velling. Kim ser på det. Graver Kenneth Hou Nielsen kan først

endeligt ansættes 1. juni, og hans grundkursus indpasses i hans arbejde. Han har
fast fridag fredag, mens Jytte har om mandagen. Informationstavlen ved Helstrup
Kirke skal ordnes. Knud oplyste, at kirken betaler for snerydning i Helstrup, men
ikke for saltning. Graveren skal sørge for saltning. Laila ser på indberetning til
COPYDAN for hele pastoratet.
/Ingemann

