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Dagsorden

Beslutninger

Tilstede:

Lars Poulsen-Hansen, Thomas Hansen Beck, Else Hviid,
Bo Torp Pedersen, Hanne Elsborg, Birgitte Wilson Schmidt,
Klaus Frederiksen, Susanne Adair, Ove Nordly, Ulla
Rasmussen, Birgitte Bundgaard, Marianne Halskov Hallund

Afbud:
Ikke tilstede:

Kirsten Busch Nielsen, Rovig Mastrup
Lasse Ewerlöf

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af rådsmødet den 28. august, efter
tilførsel af bemærkninger fra Lasse E og Thomas B.
Forretningsudvalget indstiller til Menighedsrådet, at
referatet fremover skrives som beslutningsreferat på stedet,
printes ud og underskrives af de tilstedeværende.

3. Økonomi.
a. Revisionsprotokollat

b. Kvartalsrapport
c. Budget 2019, formål.

d. kirke.dk

3.a. Forelæggelse af revisionsprotokol af 14. september
2018 vedrørende årsregnskab 2017 ved Klaus Frederiksen.
Revisionsprotokollatets bemærkning om at samarbejdet
’Præsternes deltagelse i tjenstlige konventer samt
deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiets
sogne’, skal omtales i forklaringerne til regnskabet, tages til
efterretning.
Bemærkningen vedr. Kordegnesamarbejdet tages til
efterretning.
Bemærkning vedr. Menighedsplejens regnskab tages til
efterretning.
Bemærkning om Regnskabsinstruksen tages til efterretning.
Hvad angår lån i stiftet vedr. køb af præstebolig, er afdraget
på kr. 500.000 årligt.
For så vidt angår de kr. 250.000 afdrag på lån vedr.
præstebolig fra 5%- midlerne, henvises til provstiudvalget.
3.b. Kvartalsrapport foreligger endnu ikke.
3.c. FU indstiller at Menighedsrådet næste år formulerer det
lovpligtige budgetformål på et menighedsrådsseminar.
Årsbudget for 2019 afleveret d. 27-09-2018 kl. 22:56 er
godkendt.
3.d FU indstiller af Menighedsrådet køber et abonnement
på kirke.dk til formand, næstformand, kontaktperson,
kordegn og præster.
Det besluttes at købe abonnement til hele menighedsrådet
samt ansatte (Claus, Katja, Lasse og Kim). I alt 16 stk.

4. Meddelelser fra formand

-Copydan-opgørelse og regning
- Alsang 11.9.18 - stor succes med mange deltagere
-Ifølge gældende love og bestemmelser skal der ikke være
en repræsentant for Forsvaret i MR.
-Parkeringstilladelse til Barløse. Formanden ansøger om
adgangskort til Kastellet, for alle MR-medlemmer.
-Fra Katja L. – tak for bryllupsgave

5. Meddelelser fra kontaktperson

Lasse E. tager skridt til at lave stillingsopslag vedr. ny
sopran samt vikar for Maria Marstall, i løbet af uge 40 2018.

6. Nyt fra præsterne

Thomas Beck ingen bemærkninger.
Else Hviid: Deadline til kirkeblad 25. oktober.

7. Nyt fra medarbejderrep.

Ingen bemærkninger

8. Ordet frit

Ingen bemærkninger

9. Nyt fra udvalgene
a. Forretningsudvalget
b.
c. Informationsudvalget
d. Aktivitetsudvalget

Ingen bemærkninger
Intet nyt.
-Alsang d. 4/12 ved MR. og ansatte. (valg og introduktion af
sange)
-Birgitte S. køber en gave til Kirsten Madsen, som er syg.
-Nytårsfrokost for råd og ansatte bliver d. 20/1-19.
-Formanden orienterer om programmet for Kulturnatten.

e. Menighedsplejeudvalget
f. Udvalget vedr. Arven
g. Musikudvalget

Intet nyt.
Intet nyt.
Menighedsrådet henstiller til Musikudvalget, at der afholdes
møder i udvalget.

h. Bygnings- og inventarudvalget

Intet nyt.

10. Eventuelt

-Det aftales at afholde menighedsrådsseminar d. 16. marts
2019.
-Det aftales at tidligere beslutning om ophængning af
skitsen af kirkens fane, sættes i gang. Ove Nordly påtager
sig opgaven.

