
SCT. MARITT, SOGNS MtrNIGHtrDSnÅO
DAGSORDEN

for møde i
menighedsrådet

titsdag den B. november 2016
kl. 19.30 i foredragssalen.

08.11.2016 t5/16,57. Init.: 825

Fraværende:

Ingen

L. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt

2. Eventuelle meddelelser fra formanden Intet

3. Eventuelle meddelelser fra præsterne Intet

4. Eventuelle meddelelser fra kirkeværgen I 
Intet
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5. Eventuelle meddelelser fra kassereren Intet

6. Eventuelle udvalgsmeddelelser Kisser ogJørgen orienterede kort fra det seneste
møde i kirkegåtdsbestyrelsen

7. Efterretningssager 
I

A. Indlagt i jouraalen på extranettet lTaget til efterretning

1. trndeligt budget 2017 afleveret i Økonomrportalen
0B-10-2016 kl. 9.30. Åfsendt af kassereren.
(SMKJnr. /61Jl).

2. Otganistens oversigt over koncerter i2017.
Åfsendt 11.10.2016. (SMK Jnr. / 6-/ J2).

3. Organistens oversigt "Bach i Helstngør - koncerter
i 2017 i anledning af reformationsjubilæet.
Åfsendt 11.10.201(». (ShIK.lnr. /6 / )r).

,1. Referat fra ÅLi-møde den 11.10.2016.
(Sl/tK Jnr. 16 131).

5. Referat fra menighedsmødet den 09.10.2016 fra
kordegnen 09.10.201(t. (SLIKJnr. / 6-1 )5).

6. Iivartalsrapport for perioden 01.01.16 - 30.09.16.
fra kassereren 26.10.2016. (SMK Jnr. 16-1 )6).

7. Tilladelse til overkørsel fra Buxtehudestræde til
"]ohannes Iirrkegård" (den chauss6stensbelagte
plads s,vd for krken). Fra Helsingør kommune -
Center for BY, Land og Vej 13.10.2016.
(SMK.lnr. t6 tJ7).

B. Åccepterct tilbud den 13.10.2016 på installation af
fin-erialarm på kirkekontoret. N{odtager G4S.
(lMK.lnr./ 6-t 38).

9. Referat fra møde i Helsingør Domprovstiudvalg d.
27 .11.201 6. fra Domprovstrudvalget.
(SMK.[nr. /6-/39).

10. Åccept på skadesdækning - skadesanmeldelse og
politianmeldelse vedhæftet. Fra Forsikringsenhe-
den - Folkekirkens Forsikring og Seh.forsikring
01.1 1.16. (SLIK Jnr./ 6 t 1t ).
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7. Eftetretningssager 
I

A. Indlagt i ioutnalen på exttanettet, fortsat lTagettil efteretning

11. Tilbud på etabledng af overkøtsel fra Buxtehude-
stæde m.m. fta Dana Have-tegning & anlæg Aps.
den 03.11,.2016. (SMK Jnr.l 6-/ 42).

L2. Referat fra møde i Helsingør I(rkegårdsbestyrelse
den 02.17.2016 fra I(rkegårdsbestyrelsen den
03.11.201,6. ( SMK Jnr. / 6-1 44).

13. Refetat fta bestpelsesmøde i Helsingør Menig-
hedspleje del: 12.04.2016, vedlagt oversigt over
bestyrels en. Fra Menighedsplej en 12.0 4.20 1 6.

(SMKJnr./ 6-/45.)
14. Referat fta bestyrelsesmøde i Helsingør Menig-

hedspleje den 07 .A9.2016, vedlagt fotslag til ved-
tægtsænddng. Fta Menighedsplei en 07 .09 .201 6.

(SMK Jnr./ 6-/ 46).

B. Indlagt i referatet på ekstranettet

1 . Ptotokoludskrift fua FU -mødet den 26.10.201 6
2. Referat fra AI)-møde den 11.10.201,6.

8. PU's godkendelse af årcregnskab 2015
Helsingør Domprovstiudvaig meddeler i brev af
01.11.2016 (SMKJnr.l6-/43), at regnskabet et god-
kendt under forudsætningaf, at revisors bemærk-
ninget udføres i henhold til revisionsprotokollat
af 18. august201,6.
I(assereren indstiller, at PU's bemærkninger tages
til efteretrring.

9. Regnskab vedt. renovedng af vatmeanlæg i
2012/2013
Regnskabet udviser i forhold til budgettet et under-
skud på W.1,79.1,76 - primært på grund af uforud-
ssls udgiftet i det oprindelige budget (bi.a. krav stil-
1et af Nationalmuseet og anskaffelse af en ekstra
kedel).
MR hat 17.05.2012 anmodet PU om ekstra ligmngs-
midlet kr. 125.000 (SMKJnr. 12-084)
PU har på møde den22.05.2012 godkendt eksta
bevilling kr. 125.000 til projektet (SMKJnr. l2-099).
I{assereren indstillet, at PU anmodes om udbetaling
afkt. 125.000.
Det testerende beløb *kr. 54.176 - indstiller kasse-
reren dækket af kassebeholdninEen.

Taget til efterretning

Indstillingen tiltådt

Indstillingetne tiltrådt
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10. Altertavleproi ektet

REGNSKAB

Belysning

Konservator

Snedker-/t6mrer

Knæfald

Arkitekthonorar

UDGIFTER IALT

Anlægsbevilling

Fondsmidler

Anvendelse af henlagte midler

INDTÆGTER IALT

UNDERSKUD

Indstillingen tiltrådt

85.927,O9

799.369,7L

120.875,O0

57.250,00

10.968,75

1.074.390,55

700.000,00

125.000,00

L25.000,00

950.000,00

L24.390,55

I(assereten indstiller til MR, at PU anmodes om tilla-
delse til, at deiahvendes kr. 724.390,55 af henlæggel-
sen til billede-/epitafietenovedng.
Henlæggelsen udgør pr. d.d. ca. kt. 484.000.

LL. Etablering af overkørsel fra Buxtehude Suæde 
I 
Indstillingeme tiltrådt

til anlægget syd for kirken mod Hestemølle-
sttæde (tidl. Johannes kirkegåtd)
Helsingør I(ommune har godkendt overkørsel fra
Buxtehude Stræde til anlæggeg hvor kirkeværgen
foreslår, at det t føtste'bås' skal være P-pladser for
kirkens ansatte og håndværkete.
Tilbud af 03.1,1.201,6 pLkt. 53.325 modtaget fra
Danas Have på udføtelse af det nødvendige arbejde
(SMKJnr. /6-/42).
Der skal fotmen lig indhentes ydedigete et tilbud på
grund af udgiftens størelse.
Formand og kasseret fl<trkevætge indstiller til MR, at
FU bemyndiges dl at arrtage det tilbud, som FU
findet bedst.
Fotmand og kasserer indstiller endvidere til MR,
at domprovstiudvalget anmodes om at godkende
atbejdets udførelse, satrfi at udgiften dækkes ved
anvendelse af henlæggelsen til billede-/epitafi.ereno-
vering.
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12. Belysning kirkekontoret
Udgiften til ny belysning på kirkekontoret har ud-
gjott kr. 74.250. På budgettel s1 tidligete afsat
kI. 25.000 til formålet. Det testerende beløb
-W. 49.250 - foteslåt FU dækket af henlæggel-
sen af det overs§dende beløb fra orgelrenoverin-
gen i 1997 1FU 05.05.2016, pkt. 1).Beløbetudgør
pr. d.d. ca. kr. 62.000.
Det resterende overskudsbeløb fta otgelrenove-
ringen udgør herefter ca. kr. 13.000, som kasseteren
foreslåt ovetført tiI kassebeholdningen.
D omptovstiudvalgets godkendels e af 'transaktio-
fleffre' skal indhentes.

L3. Juleaftensarrangem ent20l6i Sthens Kirke
Anmodning om tilskud til juleaftensaffangement
2016 i Sthens kfuke fia Sthens menighedsråd
02.1,1,.201, 6. (S MK J nr. / 6 - 1 40 ).
Til juleaftensa$angementet i 2015 ydedes et tilskud
på kr. 2.600.
I(asseteren foteslår tilskud for 201,6 på kr. 3.000.

L4. Eventuelt

08.11.2016. t5/16, 61. Init.: Lzs

Indstillingerne tiltrådt

Fotslaget tiltrådt

Intet
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