Menighedsrådet

den 4. oktober 2018

Dagsorden den 10. oktober 2018 kl. 17.00
Sted: Konfirmandstuen, Præstegården
Deltagere: Viggo Christensen, formand; Birte Bach, næstformand; Kirsten Rasmussen, kirkeværge;
Flemming Thrane, kasserer; Inge Marie Fjordhauge; Gertrud Yde Iversen, sekretær; John Herbst Hansen,
regnskabsfører.
Afbud:
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsorden udvides med punkt: Ansøgning til PU om øget bevilling til Renbæk fra 2019
og fremefter: i dagsorden nyt pkt 8.

2. Årshjul og aktivitetskalender.
Aktivitetskalender og årshjul opdateres og ajourføres.
Bilag: ME Aktivitetskalender 2018
Bilag: ME Årshjul 2018
Beslutning: Årshjul og aktivitetskalender opdateret

3. Regnskab 2017.
Der foreligger protokollat og revisionspåtegning fra revisionen uden bemærkninger.
Protokollat indstilles til underskrift.
Bilag: ME Regnskab 2017 protokollat
ME Regnskab 2017 revisionspåtegning
Beslutning: Protokollat og revisionspåtegning taget til efterretning og underskrevet

4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018.
Forretningsfører fremsender inden mødet bilag.

Beslutning: Budgetopfølgning taget til efterretning og kvartalsrapport underskrevet

5. Anlæg
Opfølgning på anlægsarbejderne i 2018.
Bilag: Anlægsoversigt
Beslutning: Der indhentes to tilbud på udskiftning af stakit vest for kirkegården.

6. Budget 2019
Ligningsbrev af 27. august 2018. Budgetsamrådet den 5. september 2018. Opfølgning fra sidste
møde.
Udvidelser i Renbæk drøftes. Ligesom ønsker til budget 2019: medlemskab af turistforening (bilag),
ny Iphone ca. 6.000 kr., kirkenet i konfirmandstuen evt. deling med præstegården (50% ca. 1750 kr.
årligt).
Det bemærkes, at der skal indkøbes ny printer til præstekontoret i 2018.
Gældende honorarer drøftes. Disse er: formand: 16.000 kr., kirkeværge: 8.000 kr., kasserer: 8.000
kr., kontaktperson: 8.000 kr., øvrige valgte medlemmer: blyantspenge 3.750 kr.
Tidligere beslutning (august 2018) drøftes vedr. medhjælpertimer:
”Der aftaltes 700 årlige timer til gravermedhjælper + 100 ungmedarbejdertimer til kirkefunktion
Der aftaltes en pulje på ungmedarbejdertimer til formidling, aftensang og koncerter under
Turistkirkekonto
Bilag: ME honorarer menighedsråd vejledende
ME RTT pluspartner
ME RTT basispartner
Beslutning: Budgettet drøftet og gøres endeligt færdigt på næste møde.

7. Alarmsystem ved kirken og graverkontoret
Drøftelse af tilbud.
Beslutning: Tilbuddet undersøges nærmere

8. Ansøgning til PU om øget bevilling til Renbæk fra 2019 og fremefter
Beslutning: Der ansøges om 98.000 kr med begrundelse i øget præstebetjening på 25 % pr 1. januar 2019
til i alt 60 % samt i relation til forøgelse af antallet af indsatte i Renbæk og heraf følgende forhøjet
aktivitetsniveau.

9. Meddelelser.
a. Formanden:
1. Brev fra menighedsrådsformændene i Brøns og Vodder vedr. fastsættelsen af
præstebetjeningen i det nordvestlige hjørne.
2. Arbejdsgruppe nedsat i provstiet vedr. vederlagsfri begravelse mm.

b. Kirkeværgen:
1.
c. Præsten:
1.

d. Kontaktperson:
1.

e. Øvrige medlemmer:

10. Evt.
Næste møde den 13.november 2018 kl. 16.30 (konstituerende)

