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1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Svenningsen

Næstformand Birgit Furholm ønskede et punkt om
Kirkestafet. Dette blev tilføjet som pkt. 6.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Formanden Birgit Svenningsen bød velkommen til den nye
medarbejder på kirkekontoret, Lene Friis Kanstrup, som
kort præsenterede sig selv.
2

Budget 2018. Skødstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
17488015. Endeligt budget afleveret d. 11-08-2017 08:12
(bilag)

Hans-Georg Christensen

Kasserer Hans-Georg Christensen orienterede om det
endelige budget, som ikke adskilte sig fra det tidligere
fremlagte grovbudget. Dog var der foretaget justeringer
på lønningsfronten. Som tidligere år er der tale om
besparelser på nogle områder, mens der opjusteres på
andre områder. Budgettet blev godkendt og bliver indlæst
på økonomiportalen senest 1. september.

3

Kvartalsrapport 2017 – 2. kvartal (bilag)
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Kasserer Hans-Georg Christensen gennemgik
kvartalsrapporten, som viste et underskud på ca. 290.000
kr. blandt andet på grund af ekstra lønudbetaling i
forbindelse med bemanding på kirkekontoret; at udgiften
til renovering af terrassen ved præsteboligen, som skulle
have været afholdt i regnskabsåret 2016, først var
kommet med i regnskabsåret 2017. Endvidere er udgiften
for projektoranlæg i kirken fejlagtigt bogført som drift i
stedet for som en anlægsudgift. Dette er rettet og
pengene afventes indbetalt af provstiet. Derudover har en
ændring i ejendomsbeskatningen - fra landzone til
byzone- resulteret i en betydeligt større udgift. Der
arbejdes på en dispensationsansøgning.
4

Diverse arbejder fra syn, herunder tilbud på fjernelse af
diget

Tonni Quist Sørensen og
Carsten Jensen

Kirkeværge Tonni Quist Sørensen orienterede om, at
klokkerne nu er repareret, at ventilation er opsat bag
alteret, og at lyset uden på kirken er blevet installeret.
Endvidere er der isat nye låse i alle bygninger. Tilbuddet
på fjernelse af det sammenfaldne dige lyder på 86.500
(ex. moms). Det undersøges, om det eventuelt kan
reetableres. Nedtagning og opsætning af diget vil beløbe
sig til 180.000 kr. (ex. moms). Tonni Quist Sørensen
aftaler møde med provstiets kirkegårdskonsulent.
Tonni Quist Sørensen oplyste, at der var indkøbt en ny
slibemaskine til 6.000 kr. til kirkegården.
5

Adgang til MR-konti

Hans-Georg Christensen

Kasserer Hans-Georg Christensen fik menighedsrådets
godkendelse af, at Regnskabskontoret i fremtiden får
såkaldt ”kigge-adgang” til alle konti.
6

Kirkestafet (nyt pkt.)

Birgit Furholm

Henvendelse fra Egå Sogn om deltagelse i Kirkestafet
2018. Dette var der bred enighed om. Næstformand Birgit
Furholm melder tilbage til Egå Sogn og er med i
planlægningsgruppen. Erik Søndergård havde et par
forslag til temaer: nye salmer, videreførsel af temaet
Rethink Dyder.
7

Nyt fra byggeudvalget (bilag)
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Erik Søndergård orienterede om det kommende
kirkeblads omtale af behovet for en tilbygning til
Sognegården og den udskrevne idékonkurrence. De
endelige tegninger til tilbygningen afventer de indspark
og idéer, som måtte komme herfra.
8

Meddelelser:

Alle

Formand Birgit Svenningsen opfordrede alle til at deltage
i mødet om valg af medlemmer til Provstiudvalget for
Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Stiftsråd den 31. aug. kl.
19.00 i Ellevang Kirke. Yderligere tilmeldinger: inden den
29. aug. kl. 9.00 til Birgit Svenningsen på bis@au.dk .
Erik Søndergård, Anita Fabricius, Susanne Kristensen og
Birgit Svenningsen deltager og er tilmeldt.
9

Eventuelt

Alle

Kasserer Hans-Georg Christensen orienterede om, at
regnskabsinstruksen bliver rettet til, så den nye kordegn
også står anført herpå, og han glædede sig til
samarbejdet med Lene Friis Kanstrup på kontoret.
Kirkeværge Tonni Quist Sørensen inviterede til åbent hus
i Løgten FDF. Alle er velkomne lørdag den 2. september
kl. 14.00.

Til drøftelse – fortsat fra mødet den 19. april – der var en kort drøftelse, hvorunder følgende blev
fremhævet: vigtigt at have et højt informationsniveau – åbenhed, som kan medtænkes i
sognegårdsudvidelsen – ikke for mange skibe i søen, da det kræver tovholdere at holde aktiviteter i gang –
vigtigt at lukke andre ind i fællesskabet, så vi ikke lukker os om os selv
Det blev besluttet, at forretningsudvalget mødes og aftaler den videre proces med arbejdet med dette punkt

Kl. 20.30 Alle var inden mødet den 19. april bedt om at reflektere over
(eller
følgende spørgsmål:
tidligere)
Hvad skal Skødstrup Kirke være kendt for?

Alle

Følgende blev nævnt på møde den 19. april:
Medmenneskelighed – livets overgange – relevans i folks liv –
vedkommende for alle aldersgrupper – nærvær i mødet med folk
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God udnyttelse af lokalerne – kirken er godt besøgt hver søndag –
flot beliggenhed, velholdt kirke, kirkegård, dygtigt personale
Mange forskellige aktiviteter (mangfoldighed) – nye initiativer
sættes i gang, mens andre lukkes ned – samlingspunkt i
lokalområdet (både socialt og kulturelt) - åbenhed (f.eks.
grundlovsmøde) – imødekommende
Kvalitet i det, der ”leveres” – troværdighed – visioner (ikke kun
hvile på laurbærrene)
Drøftelsen fortsætter på dette møde
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