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Dagsorden
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Møde
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Skødstrup Sogn
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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, Susanne Kristensen.
Medarb. repræsentant: Carsten Lund Jensen

Afbud
Referat

Sted
Skødstrup Sognegård

Nr.
10/2017

Lene Friis Kanstrup

Øvrige informationer:
Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 6. december kl. 17.00. Efterfølgende Julefrokost med personale og
frivillige. Tilmelding/afbud til kirkekontoret senest torsdag den 30. nov. kl. 12.00.

Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Svenningsen

Godkendelse af lukket punkt
Dagsordenen blev godkendt.
Det lukkede punkt blev godkendt.
2

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 samt budget formål
pr. 30. sept. 2017.

Hans-Georg Christensen

Gennemgang ved Kasserer Hans-Georg Christensen med
henblik for senere godkendelse af MR. Efterfølgende
indlæses dette på DAP.
(Bilag: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 efter
primopostering og budget formål pr. 30. sept. 2017 efter
primopostering)
Hans-Georg Christensen orienterede om, at der for
nuværende er et mindre underskud, men det forventes
at dette retter sig inden regnskabsårets afslutning.
Kvartalsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.
3

Decision.
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Decisionsskrivelsen fremlægges til orientering.
(Bilag: Decisionsskrivelse)
Decisionsskrivelse blev taget til efterretning.
4

Valg for 2018 af formand, næstformand, kirke-og
kirkegårdsværge, kasserer, kontaktperson,
bygningskyndig og valg af underskriftsberettiget:

Birgit Svenningsen

A: Valg af formand, jf. § 11 stk. 1 p.t. Birgit Svenningsen
Birgit Svenningen blev valgt (9 stemmer for)
B: Valg af næstformand, jf. § 11 stk. 2 p.t. Birgit Furholm
Birgit Furholm blev valgt (8 stemmer for, en blank)
C: Valg af kirke- og kirkegårdsværge, jf.§ 11 stk. 3 p.t.
Tonni Qvist Sørensen
Tonni Qvist Sørensen blev valgt (11 stemmer for, en
blank)
D: Valg af kasserer, jf. § 11 stk. 3 p.t. Hans-Georg
Christensen
Hans-Georg Christensen blev valgt (10 stemmer for, 2
blanke)
E: Valg af kontaktperson, jf. § 11 stk. 3 p.t. Dorte Person
Dorte Person blev valgt (7 stemmer for, 5 blanke)
F: Valg af bygningskyndig jf. § 11, stk. 3
Det blev valgt, at Vilhelm Rasmussen skal benyttes. (12
stemmer for)
G: Valg af underskriftsberettiget. jf. § 11 stk. 3, der
sammen med formanden er bemyndiget til at
underskrive dokumenter vedr. køb, salg og andre
dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån. p.t.
Hans-Georg Christensen.
Hans-Georg Christensen blev valgt (12 stemmer for)
Valgene offentliggøres af præsten fra prædikestolen ved
første faste gudstjeneste herefter.
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5

Julehjælp – Menighedsplejen.

Menighedsplejeudvalget

Udvalget orienterer om, hvilken udformning, de foreslår,
julehjælpen i år skal have.
Forslaget ønskes godkendt af MR.
Hans-Georg Christensen orienterede om, at MR har
ansøgt Lions om 10.000 kr. til Menighedsplejen i
Skødstrup. Disse er blevet skænket.
Erik Søndergård vil undersøge om en fælles ansøgning
om skattefritagelse på julehjælp i form af gavekort kan
sendes igennem fx Stiftet.
Sagen blev drøftet af MR. Det blev besluttet, at
julehjælpen i år (pga. skatteregler) primært er
købmandskurve.
Der er dog mulighed for at få gavekort til børn ved
oplysning om barnets/børnenes cpr. nr. Dette bliver
ansøgerne orienteret om.
6

Kriterier for kirkebil

Alle

Kriterierne for brug af kirkebil blev drøftet. Der var
enighed om, at vi fortsat vil tilbyde kirkebil til
gudstjenester såvel som aktiviteter. Det vil blive
undersøgt om prisen for kirkebilskørsel kan nedbringes.
7

Meddelelser

Alle

Birgit Svenningsen orienterede om, at Provstiet har
bevilliget dækning af udgift til vedligeholdelse m.m. af
klokkerne i Skødstrup Kirke fra Axel Svenningsens arv.
Erik Søndergård orienterede om dommerpanellet til
idékonkurrencen om udvidelsen af Sognegården mødes
den 12. dec. 2017.
Tonni Qvist Sørensen orienterede om, at grunden, som
ligger bag det gamle spejderhytte, med fordel vil kunne
sælges (6 byggegrunde). I givet fald vil Provstiet skulle
ansøges om tilladelse hertil. Der vil blive taget op igen
ved en senere lejlighed.
Birgit Svenningsen orienterede om, at det er muligt at få
en lommebog fra Landsforeningen af Menighedsråd. 3
menighedsrådsmedlemmer ønskede dette.
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Eventuelt

Alle

Hans-Georg Christensen spurgte til en liste over nedsatte
udvalg. Dette ligger tilgængeligt under tidligere referat
fra konstituerende møde 2016.

-------------9

Lukket møde
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