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Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 7-2018
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Eva L. Pedersen, Jørgen Kappel Hansen, Jens Christensen, Lone Jørgensen, Karl Erik Olesen, Kirsten Grauholm, Gunild Bogdahn, Per Flintrup.
Afbud: Karl Enevoldsen.
Sangvælger: Lone Jørgensen
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til referat
Revisionsprotokollat 2017

Formanden bød velkommen. Dagsorden
godkendes. Ingen bemærkninger til referatet.
Menighedsrådet har godkendt revisions
protokollatet – årsregnskab 2017 - med
følgende bemærkninger:
Menighedsrådet har følgende bemærkninger:
Pkt. 1: Det er konstateret i regnskabet.
Menighedsrådet har ikke yderligere forklaring.
Pkt. 7: De lange kreditter skyldes at vi har
skiftet regnskabsfører, og derved er opgaven med at opkræve betalingen blevet udsat. Beløbet er efterfølgende indgået i kirkekassen. Der har ikke været tab.
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Pkt. 8: Menighedsrådet beslutter hvert år
på mødet i november hvilke organisationer,
der skal samles ind til i det kommende kirkeår. Der samles ind til hver modtager i 2
måneder efter den vedtagne plan.
Der er altid to til at tømme og optælle det
samlede beløb, der efter periodens forløb
afleveres og afregnes til rette modtager.
Manglende funktionsadskillelse

Drøftelse af regnskabsfører /regnskabskontor
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Overvejelser vedr. den økonomiske situation
- bilag 1
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Pkt.9 og efterfølgende punkter: Funktionsadskillelsen er undervejs, idet menighedsrådet har skiftet regnskabsfører pr 1. juni
2018 til Domsognets regnskabsfunktion, og
her sker der funktionsadskillelse.
Menighedsrådet drøftede muligheden for et
fælles regnskabskontor. Vi er enige om, at
vi ikke ønsker at være med i et fælles kontor, men ønsker at bibeholde regnskabsfunktionen i Domsognet.
Menighedsrådet har diskuteret oplægget
om ”overvejelser om den økonomiske situation”. Vi mener, vi er godt på vej med
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gode besparelser. Der er udarbejdet plejeplaner for kirkegård og grønne områder. Vi
er i gang med omlægning på kirkegården,
så det bliver mindre plejekrævende, men
samtidig æstetisk smuk.
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Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
Kirkebladet

6
Kirke, Kirkegård, Præstegård, Markudvalg
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Sognehusudvalget
8
Kirkeværge
9
10

Kontaktperson
Udvalg for udvikling af Præstegården
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Medarbejderne
Præsten

13

Slut på udvalg og poster
Meddelelser

Der arbejdes på forårsprogrammet 2019.
Vi skal til at arbejde på næste nummer.
Det går godt med at spejderne omdeler
bladet.
Vi har forpagtningsaftalerne på plads. Vi
arbejder på prioriteringslisten løbende. Der
indledes arbejde med dræning på Ppladsen. Vi har et stort arbejde i Apsis,
hvor der skal laves varme og lys/strøm. Til
dette arbejde søges der om 5% midler. Vi
forventer at arbejdet løber op i 100.000,uden moms.
Der kigges på muligheden for at trække
internet fra mandskabsbygningen til sognehuset.
Vores nye løvsuger opfylder ikke kravene
på kirkegården. Vi vil forsøge at sælge den,
så det ikke er død kapital der bare står.
Alle hække på forsiden af gravstederne
fjernes og erstattes af en pæn række sten.
Intet nyt.
Stalden er i så dårlig stand, at den skal
have førsteprioritet i projektet. Vi prøver at
få fagpersoner ud og kigge og lave overslag over hvilke arbejder der skal udføres,
og hvad prisen ligger på. Vi undersøger
både muligheder for en midlertidig og en
mere langsigtet løsning.
Intet nyt.
Der har været driftsstop på oliefyret i præstegården. Vi skal være opmærksomme på
at det skal skiftes inden for en overskuelig
tidsramme. Skal vi stadig have olieopvarmning, gas eller anden energi? Det tages med i præstegårdsudvalget.
Der planlægges møde med Öberg og personale og menighedsråd.
Der er kommet nyt MobilePay nummer til
Kirken: 70353.
Stor ros til personalet for pynt af kirke ved
høstgudstjenesten. Den efterfølgende auktion indbragte 2.030,- kr.
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Eventuelt
15

Mødet slut kl. 21.30
Næste møde er 24. oktober 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Eva L. Pedersen vælger sange)
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