MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 12.06 2018 kl. 19.00
I Sognehuset
Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling
Gennemgang af referat fra seneste møde

3

Godkendelse af dagsorden

4

Revisionsprotokollat
Evt. kommentarer til revisionsprotokollat
1. kvartal 18.

5

Foreløbig budget 19
Behandling af forslag til foreløbig
budget 2019

6

Ny databehandlingslov
Det foreslås at menighedsrådet
bemyndiger regnskabsfører Flemming T
Hansen til at fortage de fornødne tiltag
for lovens overholdelse

7

Skærum kirke
Endelig byggeregnskab fremlægges

8

Egenbetaling ved koncerter
Tidligere har menighedsrådet vedtaget
at egenbetaling ved koncerter skal
udgøre 1% pr. pers. af den samlede
udgift.
Skal vi i ordningen tilføje et max. beløb
for egenbetaling, eller skal vi sige at
menighedsrådet vil støtte en koncert med
en % del af udgiften?

9

Lægmandsgudstjeneste
Vil menighedsrådet medvirke ved
afholdelse af lægmandsgudstjenester,
f.eks. når sognepræsten har fri eller

Protokollat

Tilstede: Torben, Jens, Hanne, Lis, Christian,
Elsebeth, Ilse, Lissy, Arne, Vibeke.
Afbud: Bo
Arne mangler stadig informationer om vi må
skrive navne på f.eks. brudepar i kalenderen.
Dagsordenen godkendes.
Bruce mangler kontaktoplysninger på vores
ansatte. Arne informerer ham.
Tak fra Ilse og Hans for opmærksomheden ved
deres guldbryllup.
Budgettet holder for 1. kvartal 2018.06.12
Protokollatet er underskrevet af Formand og
Kasserer.
ÅRSBUDGET 2019 Budget 2019 indeholder
følgende: Målsætning, særlige indsatsområder
samt supplerende forklaringer Årsbudget i
hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt
over egenkapital Oversigt over anlægsudgift,
ligningsbeløb, lån samt opsparing
Personaleoplysninger Eventuelle budgetønsker
bilag 3 bilag 4 bilag 5 bilag 1 Salg af anlæg
m.v. bilag 2 Ønsker om nye anlægsbevillinger
eller opsparing til anlæg bilag 6 for ÅstedSkærum-Kvissel Sognes Menighedsråd i
Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune
Myndighedskode 8433 CVR-nr. 18977028
Flemming T. Hansen bemyndiges hermed til at
foretage de fornødne tiltag ifb. med datatloven.

Vi har fået 475.000 fra Provstiet til projektet.
Regningen lyder på 545.319,98 kr.
Overskridelsen ligger i ekstraarbejde, som ligger
udenfor det egentlige projekt.
Resten af beløbet skal vi nok finde i egen kasse.
Vi vedtager en egenbetaling på 1%, dog max.
100 kr.

Der skal laves et udvalg under
aktivitetsudvalget, som planlægger de
kommende lægmandsgudstjenester.
Udvalget består af: Kirsten S, Arne, Torben,

Ansv.

ferie??

Vibeke, evt. Hanne Gitte.
Vi prøver med en gudstjeneste i efteråret.

10 Menighedsrådsudflugt
Evaluering på aflysningen af
menighedsrådsudflugt 2018.

11 Besøg fra Tripoli
Orientering om seneste nyt.

12 Konfirmationer
En snak om og evt. fastsættelse af
konfirmationstidspunkter i fremtiden.

13 Gl. havetraktor i Kvissel

Vi prøver at flytte udflugten til 3. weekend i juni
2019.
Datoen lægges i kalenderen og der meldes ud i
god tid før arrangementet.
Der er endnu ikke kommet besked vedr. visum til
de 4 gæster fra Libanon.
Besøget kommer til at ligge fra den 23-27/8
Der mangler stadig værtsfamilier, som vil lægge
senge og morgenmad til gæsterne.
Vi fastholder bededagsweekenden som
konfirmationsweekend. Der bliver mulighed for
konfirmation om lørdagen fra 2020.
Vi sælger traktoren.

Skal vi sælge den gamle havetraktor
der står i kapellet i Kvissel?

14 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

15 Evt.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejder repræsentant

a.
Anne Marie Johansen er i fuld gang med vores
malerier. Vi laver en ekskursion derned en
fredag eftermiddag.
b.
c.
Klokkestabelen i Skærum er i dårlig stand. Der
bliver indhentet tilbud på maling af vinduer,
udvendig, i Skærum. Kalkning i Aasted er
færdig. Kalken fra Kvissel er blevet lavet i stand.
Vi er blevet lovet svar ang. lydanlægget senest i
næste uge.
d.
Der har været mange udbetalinger indtil nu, så
beholdningen er ikke p.t. stor.
e.
Der bliver afholdt mus-samtaler den 29/6.
f.
Programmet for efteråret ligger klar.
19/9, 24/10, 14/11, 29/11, 13/12.
g.
Møde om konfirmandlejr den 13/6 kl. 19.00.
h.
Kaffe til næste møde: Elsebeth og Bo
Næste møde: 14/8

