Skødstrup Menighedsråd
Dagsorden
Dato
20. maj 2015

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00 – 21.00
Menighedsrådsmøde

Faste deltagere

Hans-Georg Christensen, Jens Bruun-Madsen, Tonni Qvist Sørensen, Gunhild Langballe,
Dorte Person, Birgit Furholm, Birgit Svenningsen(formand), Finn Liboriussen, Birgitte
Hørby, Lykke Kloch Sørensen, Søren Hjortshøj Jacobsen, Marie Ørgaard, Erik
Søndergård, Susanne Kristensen, Carsten Lund Jensen

Afbud

Hans-Georg Christensen, Tonni Quist Sørensen, Hanne Marie Sveigaard, Lykke Kloch
Sørensen
Birgit Furholm

Referat

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
5/2015

Øvrige informationer:






Budgetsamråd den 27. maj kl. 18.30 i Ellevang sognegård
Næste menighedsrådsmøde onsdag den 17. juni i sognegården kl. 19.00
Der er Luthers-nøgle rollespil den 24. september
Øve dag den 23. sep.
Studietur den 19. september

Til drøftelse:
Punkt
1

Tid
19.00

Fra seminarudvalget:
Fastlæggelse af seminardag.

Birgitte Hørby

Seminardag fastsat til 31.10.2015.

Til beslutning:
Punkt
2

Tid
19.15

Dagsordenspunkt
Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig for punktet
Birgit Svenningsen

Dagsorden godkendt med følgende ændringer:
Punkt 8 og punkt 10 bliver lukkede punkter
Punkt 9 bliver nyt punkt 8.
Der kan ændres på dagsordene og tilføjes nye punkter,
hvis formanden vurderer at punktet ikke kan udsættes til
næste ordinære møde OG hvis flertallet af
mødedeltagerne er enige i ændringerne.
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Ansøgning fra Karen Holmgaard Nielsen om penge til
brug ved fernisering af udstilling med billeder lavet af
minikonfirmanderne
Se bilag
Det ansøgte beløb på max. 3.000 kr blev bevilget.
Budget for 2016

Birgit Svenningsen

Skødstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18 48 80 15,
Budget for2016. Bidrag budget afleveret den 12-05-2015
Se bilag

5

Under budget 2016 ses ligningsbeløbet på 4,3 mio kr .
årets resultat forventes at blive 9.633,- kr.
Grovbudgettet blev godkendt.
Opfølgning på synsarbejder/vedligeholdelse

Tonni Qvist Sørensen
Søren Hjortshøj Jacobsen

På et tidspunkt skal der tages stilling til om fliserne uden
for sognegården på sydsiden skal fjernes.
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
Menighedsrådet skal tage stilling til hvad der skal stå i
mellemgangen ned til den nye afdeling af sognegården.
Der er forslag om, at kun de mest nødvendige ting skal
stå i mellemgangen. Kan der evt. findes en anden
placering til kopimaskinen?
Efter en drøftelse blev det besluttet, at personalegruppen
kommer med et oplæg.
På et tidspunkt skal der ses på indretningen/inventaret i
våbenhuset i kirken.
Provsten har opfordret menighedsrådet til at finde et
kontor til Susanne Kristensen.
Karen Holmgaard flytter kontor til Torbens gamle kontor.
Når Karen er flyttet rykker Susanne ind på Karens
nuværende kontor.
Søren Jacobsen indhenter tilbud på et nyt gulv i
mellemgangen og Susannes nye kontor.
6
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Forskellige arbejder på kirkegården:
a. Vandstationer
Punktet udsættes til næste møde.
Ny pc’er til graveren
Priser uddeles på mødet
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Der blev omdelt tilbud på ny pc til graveren. Tilbud fra
Byg og Support er på 6.522,50 kr incl. moms.
Beløbet blev bevilget.

8

Timeopgørelse for kirketjenere

Dorte Person

Oversigt over timefordelingen er tilsendt som bilag til
dagsordenen. Der er en mindre rettelse på timerne på 44
timer.
Opgaverne svarer til en fuldtidsstilling samt en
deltidsstilling på 27½ time.
Kontaktpersonen foreslog en opjustering af den
nuværende stilling på 21 timer til 25 timer/uge.
Kontaktpersonen hjælper kirketjenerne med at se hvilke
opgaver der kan justeres på.
Indtil videre er der lagt 4 timer ekstra ind i budget 2016
så deltidsstillingen bliver på 25 timer.
Det blev besluttet at sende en ansøgning til provstiet om
opnormering af kirketjenerstillingen. I første omgang
tager formanden dog en drøftelse med provsten.
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Der skal indhentes tilbud på låsesystem til kirken.
Søren Jacoben og Erik undersøger.
Punktet sættes på til næste møde.
Graverstillingens stillingsbeskrivelse

Dorte Person

Stillingsbeskrivelsen er fremsendt til menighedsrådet som
bilag.
Stillingsbeskrivelserne blev godkendt, dog undersøger
formanden hvor ofte graveren kan disponere over de
5.000,- kr der er beskrevet i stillingsopslaget.
10

Administrationstillæg og rådighedstillæg til graveren

Dorte Person

Graveren er berettiget til et rådighedstillæg. Beløbet er
på ca. 11.100,- kr/år.
Hvis der udbetales rådighedstillæg, kan der ikke opspares
overarbejde over 20 timer i kvartalet. Beløbet dækker
også arbejde på forskudt tid f.eks om lørdagen.
Beløbet udbetales fra 01.01.2015
Administrationstillæg udbetales for administrative
opgaver. Graveren har overtaget en del administrative
opgaver som gravfæstelsesbreve o.l.
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Fremover skal han registrere hvor mange timer han
bruger på administrativt arbejde.
Administrationstillægget på 4.700,- kr/år udbetales fra
01.01.2015
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Meddelelser
Der er bispevielse 06.09.2015 i domkirken af den nye
biskop.
Provsten har sendt en hilsen efter provstesynet.
Organisten vil gerne have optaget en cd med
voksenkoret. Kan evt. sælges fra våbenhuset. Beløbet fra
salget skal gå til menighedsplejen.
27.05.2015 kl. 18.30 er der budgetsamråd i Ellevang
Sognegård.
Kirkefondet orienterer om befolkningssammensætning i
provstiet.
Menighedsrådet opfordres til at deltage.
Tilmelding til formanden i løbet af indeværende uge.
Der er modtaget en klage over det kommende
grundløvsmøde. Borgeren mener vi blander politik og
kirke.
Formanden sender et svar til borgeren.
Der afventes nyt tilbud på højtalere i kirken.
Formanden har været til møde på regnskabskontoret.
Der skal nedsættes et udvalg, der skal se på de kontrakter
de enkelte menighedsråd har indgået med
regnskabskontoret.
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Eventuelt
Intet.
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Lukket punkt.
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