Skødstrup Menighedsråd
Dagsorden
Dato
24. august 2016

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00-21.00
Menighedsrådsmøde

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
7/2016

Faste deltagere

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

Afbud

Birgit Furholm

Referat

Hanne-Marie

Øvrige informationer:
Provst, Esben Thusgård, deltager i det lukkede punkt kl. 20.30
Studietur den 3. september kl. 9 fra sognegården (husk at melde til Birgit Svenningsen senest 26.
august, om du/I har mulighed for at deltage i studieturen)
Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden.

Birgit Svenningsen

Tilføjelse af nyt punkt: Godkendelse af budget for 2017
Tages med under punkt 2
Dagsorden godkendt
Godkendelse af lukket punkt. Godkendt
2a

Halvårsregnskab (bilag vedhæftet)

Hans-Georg Christensen

Godkendt. Kvartalsrapporten skal indlæses i dataarkiv
sammen med referat af møde den 24-08-2016
2b

Budget for 2017 skal indlæses i dataarkiv senest den 1.
oktober
Ønsker til budget skal afleveres hurtigst muligt
Budget for 2017 skal med som punkt til mødet 21-092016
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3

Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat (bilag
vedhæftet)

Hans-Georg Christensen

Godkendt
Revisionsprotokollatet indlæses i dataarkivet sammen
med referat af mødet den 24-08-2016
4

Diverse arbejder fra syn –

Søren Hjortshøj Jacobsen

Brændeovn i præsteboligen skal fornyes. Der indhentes
2 tilbud til næste møde.
Terrasse ved præstebolig skal fornyes, der indhentes 2
tilbud til næste møde.
Det regner ind i kapellet, og Søren Hjortshøj Jacobsen
får mureren til at se på det.
Hækken omkring kirke/sognegården er blevet klippet.
Varmestyring/natsænkning (tilbud vedhæftet)
Installering af varmestyringen overlades til et firma i
Hjortshøj
Lys på kirken
Der arbejdes videre med sagen, og kirkeværgen vil
eventuelt bede om at få lavet en prøvebelysning.
Tilbud på punktbelysning på prædikestolen og i koret
foreligger til næste møde
5

Forsikring af frivillige

Marie Ørgaard

Forsikring kan ikke tegnes for frivillige i Folkekirkes
selvforsikring. Frivillige skal dækkes af egen forsikring,
ved evt. skade kan den anmeldes til
arbejdsskadestyrelsen
6

Nyt fra byggeudvalget

Erik Søndergaard m.fl.

Provstiets byggesagkyndige arkitekt tages med på råd,
og inviteres til møde med byggeudvalget.
7

Henvendelse fra Folkekirke-Samvirket om støtte til
Folkekirke-Samvirkets arbejde (bilag vedhæftet)

Birgit Svenningsen

MR støtter med 5.000,- kr. Kirkekontoret sørger for at
indbetale beløbet
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8

Menighedsrådsvalg 2016/opstillingsmøde. Nyt fra
udvalget

Alle

Udvalget har besluttet af kordegnen er sekretær for
valgudvalget.
Der skal vælges 12 medlemmer til menighedsrådet.
Lister kan afleveres på kirkekontoret fra den 20. sep. –
den 29, sep. mellem kl 11-12. Den 20. september kan
lister først afleveres kl. 19.00, den 29. september tillige
til kl. 19.00
Der er orienterings- og opstillingsmøde i sognegården
den 13. sep. kl. 19.00
De af rådsmedlemmerne som evt. ikke genopstiller
bedes give besked senest den fredag den 9. september
til kirkekontoret.
Der serveres sodavand og chokolade til mødet den 13.
september
9

Orientering fra møde med Lisbjerg Regnskabskontor den
5. juli

Hans-Georg Christensen

Hans-Georg Christensen orienterede fra mødet, hvori
blandt andet deltog Boris Sandvad fra
regnskabskontoret og Birgit Svenningsen.
10

Meddelelser

Alle

Der er ønske om en hylde/vogn til salmebøger i
våbenhuset. Tilbud til næste møde.
Skab til dokumenter indkøbes til graverkontoret. Erik
Søndergård og Carsten Jensen ser på datasikkerhed på
graver-pc
Sallingfonden inviteres til indvielseskoncert på det nye
flygel den 6. november 2016, da fonden har ydet
økonomisk støtte til flyglet. Indvielsen sættes på
dagsordenen til septembermødet.
Luthers nøgle finder sted den 29. sep. 2016
Julekalenderudvalget (Marie Ørgaard, Birgitte Hørby og
Susanne Christensen) er i gang med forberedelsen af
året julekalender.
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11

Eventuelt

Alle

Carsten Jensen bad om, at der inden længe ses på
digerne, som trænger til renovering. Tonni Quist
Sørensen ser på sagen.
Erik Søndergård nævnte, at man kunne overveje, om der
skal ses på antallet af stole i kirken/evt. nye stole for at
øge antallet af siddepladser.
Punkt til næste møde: Oldtidsminder og placering af
disse v. Tonni Quist Sørensen.
12

20.30

Lukket møde (provst Esben Thusgård deltager)
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