Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Menighedsrådsmøde den 5. oktober 2016, kl. 19:00 i Kirkehuset, dagsorden:
Fraværende: Jutta Krøigaard, Mogens Simonsen
ÅBENT MØDE
37/2016:
Dagsorden.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt
38/2016:
Orientering:
Orientering om nyt fra
1. Kirkeministeriet:
2. Haderslev Stift:
Kandidater og stillere til MR-valg 2016 godkendt. Stig forfatter annonce til Egtved Posten med
navne på valgte og suppleanter.
3. Vejle Provsti:
Anmodning om støtte til hospicesagen. Indsamling i kirken påskedag doneres til formålet.
4. Kirkeværge.
Status vedrørende tårnfuger. Der modtaget en vurdering af arbejdes omfang. Henning kontakter
murer.
Det undersøges (Henning) om det digitale kgkort kan bringes til at korrespondere med kirkegårdens admistrationssystem (Skobo Data/Bransoft) og løbende opdateres.
5. Kasserer.
Revisionsprotokollat og revisionspåtegning vedr. 2015-regnskab. Gennemgået med følgende
bemærkninger:
Vedr. pkt. 5:Anbringelse af menighedsrådet midler. Egtved menighedsråd har de likvide midler
placeret i Danske Bank. Vi vurderer, at dette er forbundet med lav risiko og fortsætter praksis
det kommende år.
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Vedr. pkt. 6: Menighedsrådet har taget revisionskommentarerne vedr. opgørelse af den aktivitetsbestemte momsprocent til efterretning. Der i forbindelse med 2015 regnskabet foretaget opmåling af fællesarealer, der anvendes til momsfrie aktiviteter. Der vil i forbindelse med afslutning af 2016 regnskabet blive vurderet, om beregninger og vurderinger skal justeres. For så vidt
angår hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter, mener vi, at kirkeministeriet
bør udarbejde et mere forenklet skema.
Vedr. pkt 11 - 15: Manglende funktionadskillelse. Menighedsrådet vil supplere de nuværende
fuldmagtforhold (enefuldmagt til kasserer/regnskabsfører) med netbank-spørgeadgang for menighedsrådsformanden, for at øge kontrolmuligheden med foretagne betalinger.
Kvartalsregnskab pr. 30.9.2016. Gennemgået og godkendt
Budget 2017, udkast. Gennemgået
6. Aktivitetsudvalget.
Hjælpere d. 11/10: Lars, Inger Marie
Hjælpere d. 26/10: Lars, Ingelise, Inger Marie
Menu: Lasagne og salat(brugsen)
2/4-2017 Workshop og gospelkoncert
Stig kontakter Oluf vedr. fyraftenssang i november (evt. uge 46).
7. Fra arbejdet på kirkegården og i skoven.
Konsulentbesøg d. 3/10 vedr. udviklingsplan for kirkegården. Kgkonsulent Preben Skaarup fremsender forslag.
Modtaget skovrapport med plan for kommende arbejder i skoven.
39/2016:
Eventuelt:
Sagsfremstilling:
Beslutning:
Der afholdes Farvel og gódag arrangement for nuværende og kommende MR-medlemmer og kirkens personale, med "påhæng" mandag d. 12/12, kl. 19.00. Indbydelse: Henning
40/2016:
Underskrift:
Underskrift af referat af 05.10.2016.
Mødedatoer kommende møde:
tirsdag 1. november
Mødestart: kl. 19:00.

