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Menighedsrådsmøde
Mandag den 26 marts 2018 kl.18.00 i sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Grethe Seierup, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Hanne
Pedersen, Jytte Withen, Laila Wöhlk, Kirsten Ebbesen, Karin Rank Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen.
Rita Skov Possienke, Karen Schaldemose KKV, Niels Nielsen KKV, CT (ref)
Afbud: Susanne Dalsgaard
Dagsorden.
Pkt.1.

Årsregnskab 2017

v/Karen Schaldemose

Karen Schaldemose gennemgik og forklarede regnskabet for 2017. Efterfølgende blev regnskabet
Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518, Regnskab 2017, Afleveret d. 26-03-2018 12:34
Niels Nielsen fra KKV orienterede om opstramning af regler og ændringer i forbindelse med
overgangen til det nye revisionsfirma.
Menighedsrådet drøftede placeringen af kirkekassens beholdning og det besluttes at fortsætte
alene med Danske Bank, der et af de Systemisk vigtige finansielle institutter. Det bevirker at
Beholdningen i Nordea overføres til Danske Bank.
Pkt.2.

Protokol

Revisions protokollatet blev gennemgået og godkendt
Regnskabsinstruksen med tilhørende bilag venter på afklaring.
Pkt.3.

Økonomi

Forslag til budget 2019

Grethe Seierup fremlagde budgetforslag for Kirke- og kirkegårdsudvalg forslaget blev
forhåndsgodkendt
Lars Lindgrav fremlagde Budgetforslag for Aktivitetsudvalg forslaget sendes ud med referatet.
Birte Giedekier fremlagde budget for Sognegården, præsteboliger og administration forslaget blev
forhåndsgodkendt
Jørgen Lystbæk fremlagde anlægsønskerne for 2019 Anlægsønsker blev forhåndsgodkendt
Pkt.4.

Målsætninger

Budget 2019
Aktivitetsudvalget har formuleret målsætninger der skal indarbejdes i budgettet Lars er tovholder
Kirke og kirkegårdsudvalget har udarbejdet en målsætning der skal indarbejdes i budgettet Grethe
er tovholder
Sognegårdsudvalget udarbejder målsætninger som indarbejdes i budgettet Birte er tovholder

Pkt. 5.

Syn

Mandag 9, april kl. 14.00. på kirke og kirkegård og kl. 15.00 i Sognegård
formændene for udvalgene orienterer
Pkt. 6.

Bus

Status

Henny forelagde forslag om anskaffelse af kirkebus til kørsel til og fra aktiviteter i sognegård og
kirke for dårligt gående og rollatorbrugere. Overskud fra mormorgruppen og ansøgning fra fonde
vil være fundamentet for drift og vedligehold. Mormorgruppen sætter en målsætning op med
tidsplan.
Lars orienterede om Helligåndskirkens bus og de principper der ligger bag, Bussen er købt brugt
og er afgiftspligtig, ligeledes om Havkærs bus der er afgiftsfri som kan lånes til tungere brugere.
Det besluttes at mormorgruppen arbejder videre og af aflægger status efter sommerferien.
Pkt.7.
Konflikt

Præstenyt
Lockout

Karin orienterede om regler og konsekvenser vedr. en konflikt. Ingen fra personalet må arbejde.
ved kirkelige handlingerne. Det forventes at begravelser og bisættelser kan gennemføres
Morten vil kunne passe kirkekontoret.
Der er en stigning i altergæsterne
Pkt.8.

Eventuelt

Der mangler service i køkkenet. Der kan ikke dækkes op til 100 personer. Sognegårdudvalget
supplerer op.
Der er lavet et nyt forslag til reglement til udlejning. Sendes med ud referatet.
Forslag om hygiejnekursus til sognegårdens frivillige: Listen sendes med ud.

Pkt.9.
Næste møde
23. april 2018

Aftalt til den

Der gøres opmærksom på, at budget 2019 alt inkl. Skal afleveres til kirkekasserer vest
senest den 24 april

