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Birgit Svenningsen

Øvrige informationer:
25-års jubilæum: Per Taudal: onsdag den 22. juni kl. 13
Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af lukket punkt

Birgit Svenningsen

Dagsorden blev godkendt
Lukket punkt blev godkendt
2

Kvartalsrapport 1 (bilag vedhæftet)

Hans-Georg Christensen

Hans-Georg Christensen fremlagde kvartalsrapporten,
som blev godkendt
3

Godkendelse af revisionsprotokollat (bilag vedhæftet)

Hans-Georg Christensen

Hans-Georg Christensen fremlagde revisionsprotokollat,
som blev godkendt, og Birgit Svenningsen sørger for, at
protokollatet inddateres i dataarkivet
4

Diverse arbejder fra syn – herunder
varmestyring/natsænkning

Søren Hjortshøj Jacobsen

Søren Hjortshøj Jacobsen nævnte, at der vil blive
indhentet 2 tilbud på projektet med varmestyring til
mødet i august
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Lys på kirken
Intet at meddele
Beskæring af træer langs skuret ved sognegårdens gavl
Tonni Qvist Sørensen oplyste, at udgiften til beskæring vil
være 22.500 kr. (inkl. moms). Dette blev godkendt.
Endvidere blev det besluttet at beskære træet ved
kapellet. Pris 6-7.000 kr.
Udskiftning af gamle dørstoppere og en punkteret rude i
lokale 2 (bilag vedhæftet)
Godkendt – og iværksættes
5

Spildevandsledning på kirkegårdsbilag (bilag uddeles på
mødet)

Tonni Qvist Sørensen

Kommunens tilbud blev accepteret, og Tonni Qvist svarer
kommunen. Endvidere vil Tonni Qvist tage kontakt til
forpagteren af jorden
6

Babysalmesang – hold 2

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard oplyste, at der er oprettet venteliste til
august, og det blev vedtaget at oprette yderligere et hold,
således at der er et hold tirsdage kl. 10-11.15 og samme
dag endnu et hold kl. 11.15-12.30
7

Forsikring af frivillige

Marie Ørgaard

Marie Ørgaard lovede at undersøge sagen til næste møde
Marie Ørgaard oplyste, at der havde været holdt møde
med de frivillige, og at ca. 10 personer havde deltaget i et
godt møde
De frivillig inviteres med på udflugt den 20. august
8

Indkøb af flygel (bilag vedhæftet)

Birgit Svenningsen

Det blev drøftet også ved andre lejligheder at ansøge
fonde om tilskud til nyanskaffelser
Indkøbet blev bevilget, og købsprisen betales på én gang.
Birgit Svenningsen giver organisten besked om dette
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9

Tilbud fra kommunen om overtagelse af en del af kirkens
jord (bilag vedhæftet)

Birgit Svenningsen

Det blev besluttet at modtage kommunens tilbud, dog
ikke uden at forsøge at få prisen forhøjet. Dette er
efterfølgende ikke lykkedes, så prisen er 17.500 for
arealet
10

Nyt fra byggeudvalget

Erik Søndergaard m.fl.

Menighedsrådet gik en runde omkring sognegården og
drøftede forskellige muligheder. Punktet sættes på
dagsorden den 24. august, og byggeudvalget holder
møde den 2. august
Bilagsmateriale blev omdelt
11

Ansøgning om lokaleudlån vintersæsonen 2016/2017
(bilag vedhæftet)

Birgit Svenningsen

Ansøgningen blev imødekommet, dog med den tilføjelse,
at aflysninger på grund af kirkelige handlinger kan
forekomme. Afsenderne af ansøgningen har fået besked
12

Fastlæggelse af studietur – medbring kalender

Tonni Qvist Sørensen

Datoen blev fastsat til lørdag den 20. august
13

Menighedsrådsvalg 2016/opstillingsmøde. Nyt fra
udvalget

Alle

Hans-Georg Christensen og Finn Liboriussen havde
deltaget i et vellykket informationsmøde i Beder
vedrørende valg/opstillingsmøde.
Punktet sættes på augustmødet, og Hans-Georg
Christensen bemærkede, at det ville være
hensigtsmæssigt, hvis man kunne få en tilkendegivelse fra
de nuværende rådsmedlemmer, om man ønsker at
fortsætte i menighedsrådet.
Opstillings-/orienteringsmødet finder sted den 13.
september kl. 19 i sognegården, og Flemming Adamsen
blev foreslået som dirigent. Dette blev vedtaget.
Antallet af rådsmedlemmer i den kommende periode vil
efter antallet af folkekirkemedlemmer i Skødstrup Sogn
være 12 personer.
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27. september kl. 19 er der frist for aflevering af
kandidatlister i sognegården.
14

Møde med Lisbjerg Regnskabskontor den 5. juli

Hans-Georg Christensen

Hans-Georg Christensen og Birgit Svenningsen deltager i
møde med Boris Sandvad fra regnskabskontoret og
udarbejder udkast til aftale. Der lægges op til, at også
lønopgaven løses på regnskabskontoret fra årsskiftet –
uden yderligere omkostninger for menighedsrådet.
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.
15

Meddelelser

Alle

Erik Søndergaard oplyste, at kværnstenene fra
udgravningen var opstillet på kirkegården
16

Eventuelt

Alle

Hans-Georg Christensen bemærkede, at der skal foreligge
ansættelseskontrakter forud for ansættelse med
specifikation af ansættelsesbetingelser
17

Lukket møde
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