Beslutningsprotokol nr.103.
Referat fra Regnskabs- og budgetmøde med efterfølgende menighedsrådsmøde i sognehuset onsdag
14/3 2018 kl. 18.00.
Til stede: Jens Stenholt, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens Larsen, Lisbeth Christensen, Finn Najbjerg Knud
Friis (ref.)
Fraværende: Anny og Mikael.
Dagsorden
1. Fremlæggelse af regnskab 2017.
Regnskabsfører Svend Siersbæk gennemgår det reviderede regnskab. Vi godkender regnskabet, og
underskriver et eksemplar af regnskabet.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af plæneklipper.
3. Siden sidst.
Stillegudstjeneste: God og velforberedt gudstjeneste. Desværre kun med 12 deltagere. D. 7/1 var det
32. Vi ønsker at fortsætte med den type gudstjeneste.
Fastelavnsgudstjeneste. Pæn tilslutning, 91 gudstjenestedeltagere - godt 30 børn. Vi overvejer, om vi
kan lave et samarbejde med forsamlingshuset om dette arrangement.
Sogneaften med biskoppen. Godt besøgt og en god aften.
8/3 med Hans Jørgen Lysholm. Rigtig god aften, men der var plads til flere.
4. Meddelelser.
Præst:
Minikonfirmandafslutning 25/3. Lisbeth og Birgit står for maden. Jens og Knud dækker borde.
Kirkeblad: Der skal gerne lidt bedre styr på uddelingen, og det tror vi på, men vi overvejer også
muligheden for at etablere en udbringning på frivillig basis. Vi er glade for det nye blad.
Påskemorgensang: Jens Benner står for kaffe og rundstykker.
Formand:
Breve fra postkassen; Hospice ved Gødstrup: Vi opfordres til at give et bidrag til udsmykning af ny
Kirke ved Supersygehuset. Vi beslutter ikke noget i dag, men overvejer.
Provstesyn 5/4: Vi vil finde vores egen kirkesynsbog frem, og aftale procedure for referat med
provsten.
Kasserer:
Alm. orientering. Jens har skrevet ønskerne til provstiet for 2019, som de blev beskrevet på forrige
rådsmøde, ind i budget for 2019. Dette budget godkender vi.

Info om nye udgifter. 20 salmebøger, 2 børnebibler. Ca. 8.000
Børnehjørnet i kirken beløber sig til ca. 51.000, løn og alt inklusiv.
14.000 for to hæve-sænke borde, to stole og reol til graverkontor
3.000 for nye bogstaver til nummer tavlen.
Kirkeværge:
Stole til kirken: Til når der er mange kirkegængere. Der er plads til 18 stole i skabet i våbenhuset. Vi
køber 20, i grå.
Mikrofon til klokke: Morten arbejder, i samarbejde med Bjørnholt Musik, på en løsning, så ringning kan
høres tydeligere i kirkerummet. Vi bakker op.
Plæneklipper: Vi studerer to tilbud på samme maskine, samt på salg af vores gamle. Vi vælger at slå
til nu, bl.a. for at spare tid og penge på reparation. Vi vælger at handle billigste sted - kvaliteten er ens.
Nationalmuseumsbesøg: Foregik i februar, og rapport er efterfølgende tilsendt os. De kommer tilbage
20 juni måned for at inspicere inventar. Inden da må vi lave en prøvekalkning på en firkant.
Vi vil indhente tilbud på arbejdet fra to firmaer, og den, der vinder, skal lave firkanten.
Opmåling af kirkegård 8/3: er sket.
Kontaktperson:
Alm. Orientering: Fint virksomhedsbesøg af Sten Vindum.
Morten har afspadseret i løbet af vinteren. Morten får 6. ferieuge udbetalt.
Anni Lolk stopper som repræsentant for valgmenigheden.
Medarbejder repræsentant:
Mulighed for mobil pay ved indsamlinger. Vi beslutter at bruge et privat nr.. Og vi indfører et
kontrolsystem hvorved det sikres, at overførte beløb noteres som doneret, og kommer det rigtige sted
hen.
5. Sogneaftener 2018/2019.
Planlagt til:
19.9 Elli Kappelgaard.
31.10 Familien på farten, Anne Grete og Helge.
27.11 Henriette og Anders Hald.
31.1 Anna Saarup Brinck.
7.3 Marianne og Mikael (sangaften).
6. Evt.
Kirkekaffe: 1.4 Jens Benner. 8.4 Birgit, 27.4 Lisbeth (Søren i juni)
Konfirmationsvagt fra ca. 9.30 Søren og Birgit.

Vi har fået besked på at gemme den bænk, der er taget ud af kirken - og det gør vi i missionshuset på
loftet.. Vi mangler at anskaffe en kasse med legesager til børnehjørnet. Det gør Birgit. Vi foreslår
fremover at kalde det for “børnebænken”.
Vi mangler hjælp til kirkemusikalske legestue. Lisbeth arbejder videre.

