Skødstrup Menighedsråd

Referat
Dato
24. oktober 2018

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00 – 21.00
Menighedsrådsmøde

Sted
Skødstrup Sognegård

Nr.
09/2018

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 Ditte Marinaro.

Afbud
Referat

Tonni Qvist Sørensen
Birgit Svenningsen

Øvrige informationer:
Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 22. nov. 2018 kl. 19.00.
Efterårsmøde i Aarhus Stifts Menighedsrådsforening: mandag d. 5. nov.2018 kl. 19.00. Tilmelding og
betaling skal ske senest d. 29. okt. Invitation vedhæftet til orientering.
Biskoppens Nyhedsbrev er vedhæftet til orientering.

Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Svenningsen

Den reviderede dagsorden blev godkendt
2

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018

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 2018)
Hans-Georg Christensen gennemgik kvartalsrapporten og
svarede på spørgsmål. Han bemærkede, at et forhøjet
ligningsbeløb fremadrettet vil give et bedre resultat
blandt andet for at dække den høje ejendomsskat.
Hans-Georg Christensen bemærkede, at årsregnskabet,
når det skal behandles på et kommende møde, vil blive
gennemgået detaljeret.
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Kvartalsrapporten blev godkendt og vil blive indlæst på
DAP´en af Lene Friis Kanstrup.
3

Revisionsprotokollat 2017

Hans-Georg Christensen

Forelæggelse og drøftelse af Revisionsprotokollat til
årsregnskabet for 2017 og Revisionspåtegning på
årsregnskabet (vedhæftet som bilag). Efterfølgende skal
protokollatet underskrives.
(Bilag: Revisionsprotokollat 2017)
Hans-Georg Christensen fremhævede punkter i
protokollatet, og udtrykte tilfredshed med, at det er en
blank påtegning fra revisorerne. Protokollatet blev
godkendt og underskrevet.
4

Indsamlingsliste for 2019

Præsterne

Præsterne orienterer om begrundelse for de foreslåede
kollekter.
(Bilag: Forslag til Kollektliste 2018)
Forslaget blev godkendt af menighedsrådet.
5

Mødekalender for 2019

Birgit Svenningsen

Forslag til mødedatoer for MR-møder i 2019 til
godkendelse:
23. januar, 20. februar, 20. marts, 17. april (påskeugen –
evt. i stedet den 24. april), 22. maj,
19. juni, 21. august, 18. september, 23. oktober,
20. november, 4. december (møde/julefrokost).
Mødet i april holdes den 24. april. Øvrige mødedatoer
blev godkendt og bedes noteret i kalenderen.
6

Udlån af sognegård til velgørenhedsorganisationer

Birgit Svenningsen

Der ønskes en drøftelse af, om der skal gøres en
undtagelse for betaling til lokaleudlån, når det drejer sig
om velgørenhedsorganisationer.
(Bilag: Regulativ for udlån)
Regulativet vil blive opdateret efter drøftelsen. Som
udgangspunkt er der enighed om, at humanitære
organisationer ikke betaler for lån af sognegården.
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Der var et ønske om at få et overblik over det aktuelle
udlån/udleje af sognegården. Hans-Georg Christensen
påtog sig at undersøge dette til næste møde.
7

Nyt fra Byggeudvalget

Byggeudvalget

Byggeudvalget indstiller projekt til menighedsrådets
godkendelse. Projekttegningerne har ligget til gennemsyn
på kirkekontoret den seneste måned, men kan frem til
menighedsrådsmødet onsdag den 24. oktober ses på
graverkontoret på grund af reduceret åbningstid på
kirkekontoret i forbindelse med ferie.
Egon Grouleff fremlagde byggeudvalgets indstilling. Der
blev stillet forslag om, at hele rådet/personalet får
mulighed for at deltage i et fyraftensmøde med det
valgte firma. Nævnte fyraftensmøde er efterfølgende
holdt den 31. oktober.
8

Meddelelser

Alle

Hans-Georg Christensen oplyste, at menighedsrådet i
forbindelse med Lions Club Skødstrups 50-års jubilæum
fik en donation på 12.500 kr. til julehjælp.
Den kommende sæsons koncertprogram blev omdelt og
blev rost for at være et spændende og flot program.
9

Eventuelt
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