Hvorup Sogn
Menighedsrådet
Formand: Anni M. Andersen

Menighedsrådsmøde

Beslutningsprotokol

Tid: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19 – ca. 22
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, Peter Kjær, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst), Jan
Pahus Nissen (sognepræst)
Andre indkaldte: Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær)
Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder) punkt 1-5
Kirkeassistance.dk v. Erik Sondrup Andersen og Hanne Mellergaard Andersen punkt 1-3
Afbud: Jytte, Henrik
Christian vælger salme
Dagsorden

Beskrivelse

En medarbejder får ordet

Sognemedhjælper / Kirke- og
kulturmedarbejder Pia Jensen
fortæller om sit arbejde (max 15
minutter)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsprotokollat til regnskab
2017 og revisionspåtegning
v. Kirkeassistance.dk

Beslutninger

Bilag:
Revisionsprotokollat til
årsregnskab 2017
Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

Godkendt
Kommentarer til revisors protokol:
Punkt 3: Den udførte revision har ikke
givet anledning til bemærkninger.
Punkt 4: Påtegning er uden
modifikationer.
Punkt 5: Revisor har afgivet en blank
erklæring.
Punkt 6: Indgåelse/fornyelse af
leasingkontrakt. Provstiet skal ansøges
inden indgåelse/fornyelse af
leasingkontrakter.
Punkt 8-12: Manglende
funktionsadskillelse. Da menighedsrådet
ikke har dobbelt prokura, kan man ikke
undgå denne beskrivelse i protokollen.
Kommentarer til revisors påtegning:
Konklusion: Det er revisors opfattelse,
at årsregnskabet i alle væsentlige
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet
efter de gældende regler for
kirkeregnskaber.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision: Afsluttes med at
revisor ingen væsentlige bemærkninger
har at rapportere om.
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3. Tag og tårn
v. kirkeværgen Christian og Ask
a. ”Opsparing” på budget 2019
b. Midler til forprojektering v. Bo
c. Møde med provsti og stift? v.
Christian
d. Ligningsbeløb for 2019

a. Hvordan kan bevillinger til
tag og tårn for 2019, kaldet
”Opsparing”, anvendes?
Bilag: Budget 2019 –
rammebeløb, udmeldt
04.09.2018
b. Historik i bevilling til
forprojektering.

4. Indkøb af vogne til håndtering af
kister v. Christian

Bilag:
Katafalk, kistevogn. Spangkilde
Fælles-indkøb af katafalk
/kistevogn
Tilbudspriser på katafalk
Tilbudspriser på ramper / slisker

5. Snerydning for 2018-19 v. Leif
og Ask

Hvilke aftaler foreligger?

6. Siden sidst v. formanden
a. Autoriseret fremgangsmåde ved
tjenstlige henvendelser til provsti
og stift
b. Gamle billeder fra Letlandstur
1998 er sat i album
c. Kalender for 2019

7. Ansøgning fra Ungdomshusets
bestyrelse v. Johs

a. Mail fra provsti 7.9.2018
Beskæring, plantning og
fornyelse af buske og træer….

b. Fotoalbum kan ses på mødet.
c. Hvem ønsker Minihåndbog +
Plankalender fra Landsforening
af Menighedsråd?
Bilag: Ansøgning med tilbud på
a. belysning på lejrplads
b. kameraer / videoovervågning:

c. 10 kalendere bestilles

Udskiftning af døre er
opfølgning af provstesyn i 2015.
Der skal være nyt provstesyn i
2019.
Konstatering: Der har ikke været
præstegårdssyn i 2017, men
nødvendige

Konstatering tages til efterretning.

8. Valg til
a. Formand for valgudvalget
9. Præstegårdssyn Selsøparken

a. 5.000.000 kr. udbetales i 12 rater i
2019. Beløbet kan benyttes til 1. etape af
renovering af murværket.
b. Midler til forprojektering er samlet på
639.630 kr. Bevilling er givet i budget
2017.
c. Det bliver sandsynligvis ikke
nødvendigt med et møde. Arkitekten har
haft kontakt med stiftet.
d. Menighedsrådet har taget til
efterretning, at provstiet har udmeldt et
samlet ligningsbeløb på 11.081.623.
Heraf er 530.500 kr. givet til anlæg og
5.000.000 kr. til opsparing.
Ved samtidigt fælles-køb med andre
sogne i provstiet bliver prisen pr.
kistevogn:
39.995 kr. + moms.
Der skal bestilles 3 kistevogne, så vi
kan leve op til kravene vedrørende
arbejdsmiljø i begge kirker og i kapellet.
For Centralkirkegården og Hvorup
Kirke bliver det samme aftale som sidste
år.
Vedrørende Nørre Uttrup Kirke har
kirkeværgen Christian ansvaret for, at
der bliver lavet en aftale.
a. Al tjenstlig post fremsendes fra
menighedsrådets officielle e-postpostadresse:
8376@sogn.dk
Fortrolig post fra:
8376fortrolig@sogn.dk
b. Opbevares i kirkekontorets kopirum

Bevilget i alt 37.000 kr. + moms til
budget 2019 under formål 6100 kr.
Det skal forebygge ubudne gæster på
Ungdomshusets grund, der tilhører
kirken.
Besluttet at grene fra beskæring lægges i
huller i det levende hegn omkring
grunden.
Anni blev valgt. I udvalget sidder nu
Anni, Leif og Vita
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vedligeholdelsesopgaver sættes i
værk som besluttet på MRmødet d. 6.9.2018
10. Orientering fra kontaktpersonen Praktikant som kirketjener
begynder i en 4 ugers praktik
den 16.10.
11. Orientering fra kirkeværgerne
Christian: Ansat har et ønske om
endnu en højtaler. Skubbes som
ønske i 2019.
12. Orientering fra
Bo: Mange ansatte holder
medarbejderrepræsentanten
efterårsferie.
Arkivarbejdet skrider godt frem
med arkivmedarbejderens
indsats.
13. Orientering fra
enkeltpostindehavere og udvalg
a. Letlandsudvalget
a. Tur til venskabsmenigheden
blev en fin og god tur med gode
oplevelser. Bog med fotos fra de
20 års venskab blev givet som
gave til menigheden her i Nørre
Uttrup.
14. Orientering fra præsterne
a. Sogneindsamling til
a. Falder på 1. søndag i fasten.
Folkekirkens Nødhjælp v. Jan
Præster og sognemedhjælper
ønsker at tage det op igen. Ide
om at involvere konfirmander.

Letlandsudvalget skal overveje,
hvordan venskabet med menigheden i
Letland skal plejes i fremtiden.

a.Opbakning

b. Gudstjenester v. Henrik og Jan

b. Bilag: Gudstjenesteliste for
dec.- marts. Planer om rytmisk
gudstjeneste hver andet måned.

b. Der skal overvejes ansøgning om flere
penge til musik i 2019. Sættes på som
punkt, når der tales økonomi.

c. Besøg af repræsentant fra Sat 7
til en Nørre Uttrup Aften

c. Mission Afrika samarbejder
med Sat 7. Kan blive til et
missionsprojekt.

c. Opbakning til at Jan følger op på
ideen.

d. Tale tro og kirke i MR

d. Forslag: På ca. hver andet
møde tales om kirke og tro.
Henrik og Jan har ansvaret for
dette

e. Folkekirkens Familiestøtte i
Nordre og Vestre Provstier

e. En ny koordinator er
begyndt. Anni vil opfordre
Henrik til at aftale at hun
kommer på besøg og fortæller
om arbejdet.
Menighedsrådsmøde:
Torsdag d. 01.11.2018 kl.
16.30-17.30
Hvem vælger salme?

15. Næste møde og salmevalg

Anni

16. Eventuelt
17. Afslutning v. Jan
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