Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 2.11.2017 kl. 16.30
Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille sal
Indkaldte menighedsrådsmedlemmer: Anni M. Andersen (formand), Johs Bruun Bindslev (næstformand), Jytte G.
Christensen (kontaktperson), Leif Hove Nielsen (kirkeværge), Christian Lund Corneliussen (kirkeværge), John
Pedersen (kasserer), Bente E. L. Kjær, Vita Johansen, Jytte Andersen, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst)
Andre indkaldte: Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder) til punkt 2, 3, 4 og 5
Kirkeassistance.dk: Erik Sondrup Andersen og Hanne Mellergaard Andersen
Afbud: Ask Mikkelsen.
Anni M. Andersen vælger salme
Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kvartalsrapport for juli kvartal v.
Kirkeassistance.dk (bilag)

Dagsorden blev godkendt.
Efter gennemgang af tallene tog menighedsrådet til
efterretning, at der er brugt 74 % af udgiftsbudget, og der
er realiseret 75 % af indtægtsbudget. Besparelsen på
lønninger udligner overforbrug på øvrige udgifter, der
drejer sig om kirkelige aktiviteter, kirkegården og
præsteboligerne.
Budget 2018 blev godkendt med flg. tilretninger:
Udgifterne til ansatte er blevet justeret med resultatet efter
lønforhandlinger med kirkefunktionærer og
kirkegårdslederen samt fastansættelse af
organistassistent.
Den samlede driftsramme er 5.406.748 kr.
Menighedsrådet har med tilfredshed taget til efterretning,
at revisionsprotokollat 2016 og regnskab 2016 er godkendt
af provstiudvalget uden kommentarer.

3. Budget 2018 v. Kirkeassistance.dk

4. Behandling af provstiudvalgets
godkendelse af regnskab 2016 og
revisionsprotokollat samt elektronisk
aflevering (bilag)
5. Arbejdsbeskrivelse for kirketjenerne v.
Jytte G. Christensen (bilag)

Amalienborgvej 6

9400 Nørresundby

Arbejdsbeskrivelse er lavet i samarbejde med
personalekonsulenterne. Der er brug for enkelte rettelser:
Alterlys er nu med olie, IT-hjælp gives af den ene
kirketjener.
Vinduespudsning ved Nørre Uttrup Kirke blev tilkøbt, da
kirketjener skulle være IT-vejleder.
Program for timeoptælling skal forbedres for kirketjenerne,
så det passer bedre med virkeligheden.
Menighedsrådet bakkede op om den generelle
arbejdsbeskrivelse med de nævnte rettelser og et tillæg
der beskriver individuelle opgaver.
I maj måned 2018 ønskes kirketjenernes
arbejdsbeskrivelse på som et punkt.
Tlf. 98 17 41 03

E-mail: kirkekontor@hvorupsogn.dk

6. Orientering og evt. aftaler vedr.
indstilling af præst til den ledige stilling
som sognepræst (bilag blev udleveret
26.10. på MR-møde)

7. Eventuelt
8. Næste møde og salmevalg

Det blev besluttet, at kontakte en gørtler, der skal give et
tilbud på pudsning og lakering af lysestager mm.
Mødepligt til menighedsrådsmøde mandag den
27.11.2017 kl. 16.00, hvor biskoppen vil præsentere
ansøgerne til stillingen. Stedfortrædere indkaldes.
Medarbejderrepræsentanten har ret til at deltage i alle
møder. Han må finde en stedfortræder blandt de ansatte,
hvis han er forhindret.
Ingen beslutninger til dette punkt.
Menighedsrådsmøde.
Torsdag d. 30. nov. kl. 19.00.
Leif Hove Nielsen vælger salme.

9. Afslutning v. sognepræsten

Hvorup sogns Menighedsråd

