
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 27. august 2014 kl. 19.00

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk, Kirsten Sørensen, 
Leif Jensen og Birthe Ømark. 

Salme valgt af Kirsten S.: Op al den ting, som Gud har gjort

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelse fra:
◦ Sognepræsten

• Konfirmandundervisning bliver 2 hele dage, den 28. oktober 2014 og den 10. marts 
2015, samt 7 torsdage efter skole kl. 14.20, hvor de har 2 timer.
Herudover 6 gange, hvoraf den ene er gospelworkshop. Antallet af lektioner skulle 
være det samme som hidtil.

• Høstgudstjeneste flyttes til den 5. oktober på grund af biskoppens 
afskedsgudstjeneste den 28. september kl. 14.

• Der er BUSK gudstjeneste den 26. oktober kl. 11 med efterfølgende frokost.
◦ Formanden

• Intet.
◦ Kirkeværgen

• Minder om studieturen den 6. september.
◦ Øvrige

• Intet
3. Kassereren har ordet - kommentarer til det rundsendte materiale

Kassereren gennemgik kvartalsrapport for 2. kvartal af 2014. Rapporten udviser ikke de store 
udsving i forhold til budgettet med et forbrug på ca. 50 %. 
Rådet godkendte rapporten.

4. Gennemgang af revisionsark - medsendes som bilag
I forbindelse med revision af årsregnskab for 2013 har revisorerne fremhævet nogle punkter, bl.a. 
indsamlingsregnskab, telefongodtgørelse, bevilliget overtræk, køb af pc til formand og 
medarbejdergaver. 

Rådet diskuterer de forskellige punkter, og beslutter at indsende kommentarer til revisionen. Lene 
og Marianne sender en mail med rådets bemærkninger. Hvis der kommer svar, må vi tage det til 
efterretning. 

Vedrørende opmåling og gennemgang af gravernes stillinger er der aftalt foreløbige datoer med 
personalekonsulenten.

5. Gennemgang af procedure, når fremmed præst forestår evt. begravelse
Rådet gennemgik procedurerne i ovenstående tilfælde. I tilfælde af f.eks. ferie er det vigtigt med 
klare aftaler/telefon"veje".
Normal procedure er, at præsten kontakter kontaktpersonen. 

6. Eventuelt
Kirkeuret virker ikke, sandsynligvis på grund af tordenvejr. Der har været en fagmand og se på det.
Erik tømrer kommer og skifter en plade på siden af Sognehuset. 

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen 
og Birthe Ømark 

Næste mødedato:
Tirsdag den 7. oktober kl. 19

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen 
og Birthe Ømark 
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