Dato: 20.2.2019
Møde nr. 4/19

Blad nr. 234
Formandens initialer: BH

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 20.2.2019 kl. 9,15
Sted: Svostrup Kro
Deltagere: Kirsten Vase, Oliver Karst, Bente Holst, Gurli Ebbesen, Birgit Husted, Jens Chr
Haugaard, Hans Pedersen, Inger Pedersen og Ole Gade
Fraværende: Ole Gade
Referent: Inger Pedersen
Nr.
1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:

Referat:
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat:

Godkendt og underskrevet.

3

Formanden:

3a

Drøftelse/beslutning:
Fastsættelse af Skattefri godtgørelse for
MRmedlemmer:

4.
4a

Kasserer:
Orientering:

5.
5a

Kirkeværge:
Orientering:
Status på projekterne:
Opførelse af 4 nye portsøjler og omsætning af
kirkegårdsdiget.

5b

Drøftelse/beslutning:
Renovering af kirkegårdslågerne og kors.
Tilbud foreligger

3.750,- kr. (max. beløb)

Driftsrapport for oktober kvartal 2018
og regnskab for 2018 forventes klar til
næste møde.
Møde hos regnskabsfører den 7/3-19.

Stenmester har påbegyndt nedtagning af
eksisterende dige.
Portsøjler mures op på murers værksted
inden de sættes på plads ved diget.
Der monteres kobberlister i bunden af
indmuringer, for at undgå fugt i stenene.

Gørtlerens tilbud på renovering af 4
låger, forgyldning af 4 kors i lågerne
samt montering af ny forankring af
korsene: 17.750 kr. incl. moms blev
godkendt.
Betales af ikke-øremærkede arvepenge.

6.
6a

Kontaktperson:
Orientering:

Næste lokale kursus for kontaktpersoner
holdes den 11/3-19, bl.a. om ny ferielov.
Landsforeningen af Menighedsråd
holder muligvis et kursus for nye
kontaktpersoner.

7.

Præsterne.

7a

Orientering:

Har holdt møde med Grauballe Skole
om kirke/skole-samarbejdet (minikonfirmander). Da det er svært at samle
minikonfirmander efter skoletid, blev
det aftalt, at præsten deltager i nogle af
klassens kristendomstimer, og at hele
klassen inviteres med til Viborg Domkirke.
Konfirmander: Morgenundervisning i
efteråret. I foråret undervises 3-4 hele
dage, hvor klassen har fri om fredagen.
Pastoratets 68 konfirmander deltager i
K-dagen i Jysk Arena den 27/3 2019.
Oliver oplyste, at der allerede er solgt
godt af billetterne til det fælles pastoratarrangement med foredrag af Knud
Romer den 26/3-19 i Sorring.
Enighed om at der kan udleveres fribilletter til personale og menighedsrådsmedlemmer.

8.
8a

Medarbejderrepræsentant
Orientering:

8b

Drøftelse/beslutning:
Ole ønsker en ny IT- løsning for udsendelse af
regninger via E-boks.
Pris foreligger ved mødet.

Ikke til stede.
-

Efter oplysning om priserne, frafaldes
ønsket om IT-løsning for regninger via
E-boks.
500 kr./år til e-boks systemet
2 kr. pr. regning
CPR-systemet 2.500 kr./år

9.
9a

Aktivitetsudvalget
Orientering:

Seniorturen 60+ den 28/5-19 annonceres i næste månedsannonce.
Menighedsrådet er tilfreds med prøvebladet og er indstillet på at indgå i et
samarbejde om et fælles kirkeblad.
Sammensætning og antal repræsentanter
i det fælles aktivitetsudvalg blev drøftet.

10.

Emner til næste møde:

11.

Evt.

Regnskabsrapport for oktober kvt. 2018
Årsregnskab for 2018
Anbringelse af likvide midler
Revision af kirkegårdsplan
Sikring af usikre gravsten indføjes i
kirkegårdsvedtægten

Den 23. februar 2019 /Inger Pedersen

Referat til:
Menighedsrådet
Ole Gade
Anne Mette Biehe
Helle Eg Andersen
Henrik Højen

