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Birgit Furholm

Øvrige informationer:



Møde i kirkebladsudvalget onsdag den 20. januar kl. 18.00
Næste menighedsrådsmøde onsdag den 17. februar i sognegården kl. 19.00

Til beslutning:
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af lukket punkt

Birgit Svenningsen

Dagsorden godkendt med nyt punkt 3: regnskabsinstruks
2

Fremlæggelse af provstiudvalgets behandling af regnskab
2014 for Skødstrup Kirkekasse

Hans-Georg Christensen

Behandlet og tiltrådt af menighedsrådet. Referatet
underskrives inden mødets afslutning og sendes til
dataarkivet.
3

Regnskabsinstruks

Hans-Georg Christensen

I et enkelt tilfælde har vi ikke overholdt vores egen
regnskabsinstruks. Det betyder, at vi har fået en
revisionsbemærkning. Det indskærpes, at vi fremover
overholder vores egne regnskabsinstrukser.
4

Udskiftning af samtlige cylindre og nøgler i alle bygninger
Bilag medsendes

Menighedsrådsmøde den 20-01-16 (CVR nr.17 48 80 15)

Søren Hjortshøj Jacobsen

Side 1

Skødstrup Menighedsråd

Der er modtaget 2 tilbud på udskiftning af cylindre og
nøgler i alle bygninger. Tilbud fra Juul &Nielsen er på
26.298,50 kr. excl. Moms. Tilbud fra Byens Låseservice på
23.023,50 kr. excl. Moms. Det blev besluttet at vælge
Byens Låseservice, når Søren Jacobsen har tjekket med
firmaet, om de 60 nøgler bliver kodet.

5

Diverse arbejder fra syn

Søren Hjortshøj Jacobsen
Tonni Qvist Sørensen

Der er fortsat problemer med varmestyringen i kirken.
Materiale fra MAASS & Co A/S blev omdelt.
Det blev drøftet, om der skal være natsænkning af
varmen. En evt. besparelse er ukendt, men dette skal
undersøges.
Præsterne, organisten og kirketjenerne samt Søren
Jacobsen afholder møde med firmaet.
Kirken skal kalkes, og der indhentes tilbud på dette.
Punktet sættes på dagsordenen næste gang.
6

Skiltning til juleaften
Skilt til tårndøren: For gangbesværede

Erik Søndergaard

Forslag om at sætte et skilt op ved kirken, når den er
fyldt. Det er især et problem til julegudstjenesterne.
Søren Jacobsen har haft kontakt med KE angående
skiltning. Der kommer forslag til skiltning, og punktet
sættes på dagsordenen næste gang.
7

Lys på kirken; forslag fra en borger

Birgit Svenningsen

Der har været henvendelse fra en borger om at få lys på
kirken. Sagen blev drøftet, og det blev besluttet at
undersøge priser og muligheder. Søren Jacobsen
undersøger dette.
8

Nedlæggelse af kistegravsted før fredningsperiodens
udløb (forespørgsel fra gravstedsejer)

Carsten Lund Jensen

Der har været henvendelse fra en gravstedsejer, der
ønsker et gravsted nedlagt. Gravstedet udløber i 2029
grundet fredning.
Det blev besluttet, at vi ikke godkeder nedlæggelsen.
Carsten Lund Jensen skriver til borgeren.
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9

Evaluering af dåbsgudstjenester

Marie Ørgaard

Iflg. Præsterne fungerer dåbsgudstjenesterne godt, og
dåbsforældrene er også tilfredse med ordningen.
Det blev besluttet at fortsætte ordningen.
10

Ændring af mødedato for martsmødet fra 30. marts til 16.
marts; alternativt: mødestart den 30. marts kl. 18?

Birgit Svenningsen

Menighedsrådsmødet i marts fastholdes til 30. marts,
men mødestart er kl. 18.00.
11

Menighedsrådsvalg efteråret 2016/opstillingsmøde den
13. september; nedsættelse af udvalg?

Birgit Svenningsen

Der skal afholdes Menighedsrådsvalg i indeværende år.
Der er nedsat et udvalg bestående af Hans-Georg
Christensen, Tonni Qvist Sørensen, Finn Liboriussen og
Birgitte Hørby.
Punktet sættes på dagsordenen til de kommende møder.
12

Meddelelser

Alle

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 13.03.2016. Der
samles ind til kvinder. Opfordring fra Birgitte Hørby til, at
konfirmanderne også deltager i indsamlingen. Der
kommer et indlæg i kirkebladet og i 8541.
Opsætning af lydanlæg i kirken er påbegyndt i dag.
Arbejdet er færdigt på fredag. Smeden i Løgten er bestilt
til at sætte beslag op. Prisen er ukendt.
Søndag den 24.01.2016 er der radiotransmission af
gudstjeneste i kirken. Der er en opfordring til at deltage i
gudstjenesten.
Der har været afholdt natløb for konfirmanderne, og det
forløb rigtigt godt.
Årsregnskab 2015 skal på dagsordenen på mødet i marts
måned som første punkt.
Medarbejderrepræsentanten fremførte på
medarbejdernes vegne en kritik af en mail, der er blevet
rundsendt vedr. en sygemeldt medarbejder. Kritikken er
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taget til efterretning.
Carsten Lund Jensen er genvalgt som
medarbejderrepræsentant.
ERFA møde 19.01. for formænd og kasserer. Formanden
orienterede om dataarkiver. Forslag om at
regnskabskontoret lægger data ind.
Provsten opfordrede til at indsende anlægsønsker
snarest. Ligningsbeløbet til næste år fremskrives med ½
%.
Indledende budgetsamråd 24.02.2016 og budgetsamråd
25.05.2016.
Opfordring til at deltage i temamøde i Kirkefondet
01.03.2016 kl. 18.00

13

Eventuelt

Alle

Der mangler hjælp til fastelavnsfest 07.02.2016 med at
hænge tønder op og hjælpe i køkkenet. Birgitte Hørby
deltager i køkkenet, og Leif Svenningsen hjælper med at
hænge tønder op.
Der er et ønske om, at begge kirketjenere deltager, når
der er store arrangementer i kirken/sognegården.
Der er et ønske om, at noderne kommer med på
tekstbladet, når der synges nye salmer til
gudstjenesterne.
Hvem har ansvaret for at tømme kirkebøssen? Punktet
sættes på dagsordenen næste gang.
14

Lukket møde
Der blev orienteret om personalesituationen.
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