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Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden – godkendelse af lukket punkt

Birgit Svenningsen

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye punkter,
hhv. nyt punkt 4: Minilaster til kirkegården og nyt punkt
15: Kirkesang – ligeledes blev det lukkede punkt godkendt
2

Årsregnskab 2016 (bilag vedhæftet)

Hans-Georg Christensen

Skødstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17488015,
Regnskab 2016, Afleveret d. 14-03-2017 14:18
Hans-Georg Christensen gennemgik regnskabet, som
lægges på DAB inden 1. april, og menighedsrådets
forklaringer til regnskab 2016 blev godkendt sammen
med regnskab 2016
3

Diverse arbejder fra syn

Tonni Quist Sørensen
m.fl.

Tonni Quist Sørensen oplyste, at varmestyringen i kirken
er næsten under kontrol; dog mangler der en IP-adresse.
Erik Søndergaard sørger for dette
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Kirkeklokkerne vil blive efterset/repareret af Tubalka
Erik Søndergaard ønskede tilladelse til at indkøbe 5 stk.
frugttræer til præstegårdshaven. Købet kan foretages af
rådighedsbeløbet. Punkt til næste møde
Tonni Quist Sørensen lovede at få præstetavlen i kirken
opdateret snarest

4

Indkøb af minilaster

Carsten Jensen m.fl.

Indkøb af minilaster vil reducere belastningen ved tunge
løft som f.eks. ved opsætning af digesten. Muligheden for
at dele regningen over 2 år blev drøftet, og Hans-Georg
Christensen bemærkede, at der stod kr. 50.000 i
uforbrugte midler fra 2016, og at der ligeledes stod kr.
50.000 for 2017. Økonomien til et indkøb skulle således
være til stede. Det blev besluttet, at Carsten Jensen
skaffer yderligere et tilbud på minilaster til mødet den 19.
april
5

Lys på kirken – prøveopstilling

Tonni Quist Sørensen

Menighedsrådet besigtigede den opstillede
prøvebelysning på kirken, og blandt de tilstedeværende
var der overvejende positive tilkendegivelser. Tonni Quist
Sørensen skaffer tilbud til mødet den 19. april
6

Kirkebil (udsat til mødet den 19. april)

Hans-Georg Christensen

7

Økonomiske retningslinjer i forbindelse med receptioner i
sognegården

Hans-Georg Christensen

Det blev besluttet, at der fremover kalkuleres med en
kuvertpris på 200 kr. til mad/vin til fremtidige receptioner
i sognegården. Susanne Kristensen bemærkede, at
kirketjenerne havde et ønske om at have en ramme at gå
efter
8

Justering af regnskabsinstruks

Hans-Georg Christensen

Følgende ændres i regnskabsinstruksen af Hans-Georg
Christensen:
Anita Fabricius skal tilføjes med kr. 5.000 i lighed med de
øvrige præster
Marie Ørgaard skal slettes
Hanne-Marie Sveigaard skal slettes, og en ny kordegn
skal tilføjes, når en sådan er ansat
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Tonni Quist Sørensen har kr. 5.000 som kirkegårdsværge
og kr. 5.000 som kirkeværge at disponere over
9

Ny procedure i forbindelse med kollektindsamling,
herunder oprettelse af egen artskonto. Forslag: At
Menighedsrådet hvert år i november eller december
beslutter, hvad der skal samles ind til i det nye år med
udarbejdelse af en liste, der skal med i referatet, som
specificerer, hvem der samles ind til hvornår . Denne liste
kan tages fra nettet

Birgit Svenningsen

Forslag: At kirketjenerne står for at tømme kirkebøssen
og forsyner en kuvert med dato, beløb og
indsamlingsformål
Begge forslag blev vedtaget, og Hans-Georg Christensen
oplyste, at han hvert kvartal sørger for, at pengene
indsættes i banken
10

Folkekirkens nødhjælp – indsamling

Hartvig Bjerrum

Hartvig Bjerrum bemærkede, at det var en stor opgave,
som han havde brugt mange timer på. Han opfordrede
andre til at melde sig til at løfte opgaven. Det indsamlede
resultat havde været rigtigt flot, og dagen havde været en
succes og en fin oplevelse. Det blev besluttet at sætte
punktet på dagsordenen til mødet i oktober for at sikre
forankring af opgaven
11

Salmebogshylde i kirken – nyt tilbud

Hartvig Bjerrum

Baggrunden for indhentning af et nyt tilbud var et ønske
om et muligt, lokalt tilbud, som imidlertid ikke var
umiddelbart sammenligneligt. Det blev derfor besluttet at
acceptere det oprindelige tilbud for at få arbejdet
påbegyndt
12

Godkendelse af DASF-legat

Hans-Georg Christensen

Ansøgning til DASF-legat fra Gymnastikforeningen blev
godkendt
13

Beregning af kirkegårdstakster

Carsten Lund Jensen

Carsten Lund Jensen fremlagde punktet, og det blev
besluttet, at Carsten Lund Jensen tager sig af det videre
forløb
14

APV
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Dorte Persson oplyste, at det var en fin fysisk APV. Af
enkeltpunkter fremhævede hun blandt andet: indkøb af
minilaster for at forhindre tunge løft; aftale om
kirketårnsrengøring; rensning af tagrender på præstens
garage; snerydning og granklipning ved hjælp af
forbedrede redskaber
Den psykiske APV var også fin. Blandt andet blev det
nævnt, at kirketjenerne af hensyn til arbejdsplanlægning
gerne ville have et årshjul. Dette drøftes med præsterne
15

Kirkesang

Dorte Persson

Hans-Georg Christensen og Dorte Persson ser på dette
16

Nyt fra byggeudvalget

Erik Søndergaard m.fl.

Erik Søndergaard oplyste, at der var fremsendt en
behovsspecifikation for byggeriet til provsten, og at der
snarest vil blive fastsat en dato for et møde med provsten
og provstens arkitekt og byggeudvalget
Det blev oplyst, at der fra provstiet er afsat 1½ mio. kr. i
2017 og 1½ mio. kr. i 2018
17

Nedsættelse af ansættelsesudvalg til kordegnestillingen

Birgit Svenningsen

Ansættelsesudvalget består af: Dorte Persson, HansGeorg Christensen, en af præsterne og Birgit Svenningsen
Birgit Svenningsen indkalder til første møde i udvalget
Det blev oplyst, at den nuværende kordegnevikar, Pernille
Paludan, er forlænget 3 måneder
18

Valg af bygningssagkyndig samt fastsættelse af synsdato
(medbring kalender)

Birgit Svenningsen

Tømrermester Vilhelm Rasmussen blev stillet i forslag
som bygningssagkyndig, og dette blev vedtaget.
Synsdato blev aftalt til lørdag den 22. april kl. 9 (i
Sognegården). Afbud til Birgit Svenningsen senest den 19.
april på menighedsrådsmødet
19

Meddelelser
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Henvendelse fra provstiet angående frivilliguddannelse
behandles i forretningsudvalget
Henvendelse til provsten angående dispensation til
honorar til næstformanden var imødekommet som
éngangshonorar, således ikke godkendt som et årligt
tilbagevendende honorar
Klaverkoncerten, søndag den 26. marts, havde været
velbesøgt
20

Eventuelt

Alle

Punkter til møde den 19. april:
Budget 2018 (grovbudget)
Indkøb af frugttræer til præstegårdshaven
Tilbud minilaster
Tilbud på lys på kirken
Kirkebil
Hækklipning
Nedsættelse af kunstudvalg
Udskiftning af toiletter i sognegården
21

Lukket møde
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