Protokol for Sdr. Starup Sogns Menighedsråd
Formandens initialer: ____ Dato: _______________ Blad nr.:____________

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 8-2019
Onsdag den 25. september 2019 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen, Karl Erik Olesen, Lone
Jørgensen, Ole Holst, Judith Legarth.
Afbud:
Fraværende: Eva L. Pedersen.
Sangvælger: Lone Jørgensen nr. 339 + 540
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Revisionsprotokollat og –påtegning 2018
vedlagt

Formanden bød velkommen. Særligt velkommen til vores vikarpræst Judith Legarth.
Dagsorden godkendt. Ingen bemærkninger
til referatet.
Behandling af revisionsprotokollat til
regnskab 2018.
Menighedsrådet forholder sig til revisors
bemærkninger som følger:
Tilgodehavender:
- Revisionen har ikke modtaget en debitorliste pr. 31.12.18. Dette skyldes en menneskelig fejl. Vi har siddet med en afkrydsningsliste for at se om alt var uploadet, og
dette dokument er desværre smuttet.
- Revisionen bemærker, at alle debitorer
konteres på 611590, i stedet for at opdele
det på 611590 og 611510 efter konteringsvejledningen. Fejlen skyldtes en forkert opsætning i vort faktureringssystem på kirkegården. Dette er rettet fra den 23.09.19 og
fremefter.
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Lønninger:
- Revisionen har bedt om kopi af gravermedhjælperens ansættelseskontrakt i forbindelse med stikprøvekontrol af korrekt
udbetaling af lønninger, men har ikke modtaget denne. Det beklager vi. Vi ændrer
frem over proceduren, så alle ansættelseskontrakter forefindes i vort dataarkiv og
dermed hurtigt kan findes frem når det er
nødvendigt.
- Revisionen har bedt om en speciel oversigt
fra e-indkomst, men har ikke modtaget
denne. Vi har dog indsendt tilsvarende materiale fordelt på flere separate filer, der
tilsammen giver samme information. Vi vil
bestræbe os på fremover at indsende det
korrekte bilag.
- Kasserer og regnskabsfører har gennemgået lønningerne den 23.09.2019 og ikke
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fundet uregelmæssigheder.
Kollekter:
- Revisionen har ikke modtaget afstemning
af kollekt via kollektbogen. Vi kan oplyse, at
Provinsforlaget ikke længere udgiver kollektbogen. Vi bruger derfor løsblade til kollektafstemning. I 2018 var de ikke præudfyldte med modtager og kontonummer,
men det er de fra 01.01.2019.
Manglende funktionsadskillelse:
- Sdr. Starup Menighedsråd har aktivt truffet beslutning om, at vi har enefuldmagt til
menighedsrådets bankkonti. I Danske Bank
og Nordea er der et maksimum på hvor
mange, der har adgang til vore konti, og da
både vores regnskabsførere og formanden
skal have adgang, anser vi det for tilstrækkeligt. Er der flere, der skal have adgang,
opkræver begge banker et kvartalsvist gebyr, som vi hermed sparer.
Således behandlet på menighedsrådsmødet
den 25. september 2019.
Der sendes udbudsmateriale afsted til håndværkerne i denne uge. Foreløbigt er tidsplanen forlænget med en måned. Formentligt
begynder håndværkerne 01.11.19.
Vi foreslår, at vi venter med at tage stilling
til flytning af Luthers Nøgler indtil vores nye
præst har været med i spillet og kan se,
hvad det indebærer.
Gudstjenesten 2. juledag aflyses på grund
af manglende tilslutning fra menigheden.
Vi kan ikke nå at lave kirkefrokost til BUSKgudstjenesten, da kirkebladet ikke kan nå at
blive lavet om. Henriette er tovholder på
BUSK-gudstjenesten.
Den 22.12.19 vil højmessen udgå til fordel
for at vi synger julesalmer efter ønske,
medmindre der kommer en dåb.

Renovering af præstegården status
3
Luthers nøgler m.v. - bilag 1

4

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
5

Kirkebladet
6
7

Kirke, Kirkegård, Præstegård og Markudvalg

Anders Blichfeldt var her den 29.08.19. Det
var et godt arrangement, der var udsolgt.
Til jazz-koncerten var der ikke så stor tilslutning. Der er rigtigt mange gode ting i
støbeskeen, så vi kan glæde os til et fantastisk program i efterår/vinter 2019/2020.
Deadline for aflevering af materiale til kirkebladet for december-januar-februar er den
20.10.19.
Vi har haft besøg af anlægsgartner Ole Dau-
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8
9
10
11
12
13

Sognehusudvalget
Kasserer
Kirkeværge
Kontaktperson
Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten

14
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

15

16
17

Eventuelt
Lukket punkt
Lønforhandlinger

gaard, som skal udarbejde et nyt projekt
omkring kirkegården. Det drejer sig først og
fremmest om økonomisk drift og fremtidssikring af kirkegården. Vi skal søge ca.
12.500,- af § 5 midlerne til projektet.
Egetræerne i skoven skal snart udtyndes. Vi
får fat på en forstkyndig, der ser på det.
Vi har gang i flere ting fra den årlige synsrapport, som skal repareres.
Vi skifter til LED belysning i kirken. Vi kan
spare en del på el-regningen.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Judith synes det er et dejlig sted at være.
Konfirmanderne er begyndt. Der er 24 i år
fordelt på 2 konfirmationsdatoer.
Alle helgen gudstjenesten bliver om eftermiddagen med kirkekaffe i år.
Jytte Egfos takker for gaven i forbindelse
med hendes pensionering.
Der har været landemode. Formanden deltog, og opfordrer til at hele menighedsrådet
deltager i landemodet fremover.
Der uddeles materiale omkring liturgi, som
vi taler videre om på provstidag den
30.11.19 kl. 9.30 i Vojens Sognegård, som
alle medarbejdere med kirketjeneste og
menighedsrødder opfordres til at deltage i.
Tilmelding til Formanden senest 22.11.19.
Formanden har været på kursus i visioner.
Derfor skal vi først i det nye år se på vores
visioner og målsætninger igen for at få dem
genopfrisket.
Ole og Lone undersøger en ny infotavle.
-

Mødet slut kl. 21.00
Næste møde er 22. oktober 2019 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Karl Erik Olesen vælger sange.

Underskrifter:
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