Skødstrup Menighedsråd
Referat
Dato
21. mar. 2018

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00 – 21.00
Menighedsrådsmøde

Faste deltagere

Hans-Georg Christensen, Jens Bruun-Madsen, Tonni Qvist Sørensen, Dorte Person,
Birgit Furholm, Birgit Svenningsen (formand), Finn Liboriussen, Egon Grouleff Thomsen,
Hartvig Bjerrum, Anita Fabricius, Erik Søndergård og Susanne Kristensen.
Medarbejderrepræsentant Carsten Lund Jensen.

Afbud
Referat

Sted
Skødstrup Sognegård

Nr.
03/2018

Lene Friis Kanstrup

Øvrige informationer:
Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00.
Biskoppens Nyhedsbrev er vedhæftet til orientering.
Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Svenningsen

Tonni Qvist Sørensen ønskede endnu et pkt. om
elinstallationer i kirke på dagsordenen. Dette blev pkt. nr.
8.
Hans-Georg Christensen ville gerne have et ekstra pkt.
om konfirmationshjælp på dagsordenen. Dette blev pkt.
nr. 12.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
2

Godkendelse af Årsregnskab 2017

Hans-Georg Christensen

Forelæggelse af Årsregnskab 2017 ved Hans-Georg
Christensen til godkendelse af MR.
Skødstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17488015,
Regnskab 2017, Afleveret d. 13-03-2018 09:43
Hans-Georg Christensen forelægge 2017s driftsresultat
på minus ca. kr. 305.000,-. i forhold til budget 2017.
Dette skyldes bl.a. et merforbrug på:
Kirkegården: hjemfald af gravstedskapitaler fejlagtigt
budgetteret til ca. kr. 90.000,- for meget og indkøb af
maskiner - ca. kr. 20.000,- mere end budgetteret.
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Præstebolig mv.: ny terrasse ved præstebolig ca. kr.
60.000,- og markant stigning af ejendomsskat ca. kr.
135.000,-. (MR arbejder fortsat på at få denne nedbragt.)
Derudover er den samlede budgetafvigelse mindre end
kr. 10.000,Der er i 2017 givet anlægsbevilling på kr. 130.000,- til
lydanlæg: Udgifterne er afholdt og udgiftsført i 2016.
Beløbet kr. 130.000,- er i 2017 overført til
menighedsrådets driftskonto.
Anlægsbevilling på kr. 1.497.125,52 - til udvidelse af
Sognegård, videreføres til 2018. Anlægget påregnes
igangsat i 2018.
Herefter blev Årsregnskab 2017 godkendt.
(Bilag: Årsregnskab 2017 med stempel)
3

Regnskabsinstruks

Hans-Georg Christensen

Opdatering af Regnskabsinstruks ved Hans-Georg
Christensen til godkendelse af MR.
Følgende ændres i regnskabsinstruksen af Hans-Georg
Christensen:
Barselsvikar (mini-konfirmandunderviser) Lis Rigmor
Nellemann skal tilføjes med kr. 5.000.
Punktet udskydes til næstkommende MR-møde.
4

Tab på debitorer

Hans-Georg Christensen

Der ønskes MR’s godkendelse af evt. fremtidige tab på
debitorer om nødvendigt dækkes ved udarbejdelse af
kreditnotat på op til 2.000,- kr. pr. debitor.
Godkendt af MR.
5

Salg af FDF grund

Tonni Qvist Sørensen

Som omtalt ved tidl. MR-møde den 22.11.2017 vil
grunden, som ligger bag den gamle spejderhytte, med
fordel kunne sælges (6 byggegrunde), og give en indtægt
på ca. kr. 4,5 mil. I givet fald vil Provstiet skulle ansøges
om tilladelse hertil.
Der ønskes en drøftelse af MR.
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Efter endt drøftelse, godkendte MR, at der bliver arbejdet
videre med at undersøge mulighederne.
Tonni Quist Sørensen blev sammen med Hans-Georg
Christensen ansvarlig for dette.
6

Reparation af kapellets tag

Tonni Qvist Sørensen

Jf. tidligere syn står taget til reparation. Der er derfor
indhentet tilbud på dette. Til godkendelse af MR.
(Tilbuddene fremlægges på MR-mødet)
Tilbuddene blev fremlagt af Tonni Qvist Sørensen:
Kr. 116.875,00 Hjortshøj Tømrer- og snedkerforretning
Kr. 113.750,00 Løgten Tømrer og snedkerforretning
Hans-Georg Christensen bemærkede, at midlerne i givet
fald skal søges fra en af vore fonde. Hans-Georg
Christensen undersøger om dette kan bevilliges. I
bekræftende fald ønskede MR at benyttet tilbuddet fra
Løgten Tømrer og snedkerforretning.
Tonni Qvist Sørensen kontakter i givet fald firmaet
efterfølgende.
7

Godkendelse af træbeskæring

Hans-Georg Christensen

Der ønskes MR’s godkendelse af regning på 8.000,- kr. til
beskæring af træer mellem kirkegård og præstebolig.
MR godkendte dette.
(Bilag: Faktura fra ”Træ & Hæk”)
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Elinstallation i kirken
Den eksisterende el-tavle er underdimensioneret, og det
er derfor nødvendigt at bringe dette i orden. Der er
indhentet et tilbud fra Bravida lydende på kr. 19.375,-.
MR godkendte dette. Tonni Qvist Sørensen arbejder
videre på sagen.

9

Godkendelse af kursus

Dorte Person

Kordegnen ønsker at deltage i det årlige Landskursus for
kordegne (30. april til 1. maj). Til godkendelse af MR.
MR godkendte dette.
10

Folkekirkesamvirket
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Kontaktperson i Folkekirkesamvirket for Skødstrup Sogn
Susanne Kristensen orienter om hovedpunkterne fra
generalforsamlingen den 13. marts i Folkekirkesamvirket.
Susanne Kristensen orienterede om, at
Folkekirkesamvirket er et samarbejde på tværs af
sognene, som bl.a. tilbyder sorggrupper for voksne og
børn, grupper som hjælper i Aarhus natteliv, PREP-kurser
m.m.
11

Bidrag til PREP-kurser (Folkekirkesamvirket)

Susanne Kristensen

”PREP” (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold)
er et tilbud til kirkeviede i Aarhus. Skilsmisseprocenten
blandt par, der har gennemført et PREP-kursus, er
markant lavere, målt flere år efter kurset.
De ønsker MR’s godkendelse af et bidrag på: Antal
folkekirkemedlemmer i sognet 7.715 x 0,5 kr. = 3.857,50
kr.
Erik Søndergård foreslog at tage dette med i provsti regi,
for at undersøge om der ikke kan ydes bidrag i
fællesskab.
Erik Søndergård er tovholder for dette.
(Bilag: PREP-kurser - Folkekirkesamvirket)
12

Konfirmationshjælp
MR har modtaget en ansøgning om konfirmationshjælp.
MR vedtog at yde et bidrag til ansøger.

13

Meddelelser

Alle

Kirkens Korshær fejrer 100 års jubilæum. Se bilag for
nærmere information.
Dorte Person orienterer om, at personalegruppen er
lockoutvarslet. De fleste er underlagt lockouten, men
enkelte er ikke. Som det ser ud i skrivende stund er
lockout gældende fra den 10. april 2018.
Dorte Person har modtaget en ansøgning om
virksomhedspraktik samt en uopfordret ansøgning
(fleksjob). MR ser sig ikke på nuværende tidspkt. i stand
til at imødekomme dette.
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Anita Fabricius og Hartvig Bjerrum orienterede om en
godt arrangeret indsamlingsdag for Folkekirkens
Nødhjælp. Der blev indsamlet ca. kr. 17.000 samt det
som blev givet via Mobilepay.
Egon Grouleff Thomsen takkede for nogle gode
arrangementer: Kyndelmisse, Lys i mørket og lign. Det
blev desuden foreslået, at vi også annoncerer på
lokalsamfundets facebooksider fx ”8541”. Der kunne også
hænges opslag op div. sted, men hvem skal i givet fald stå
for dette.
Erik Søndergård tilføjede, at man for forholdsvis små
penge kan booste vores opslag på facebooksiden, og få
budskaberne ud til flere.
14

Eventuelt
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