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Beslutning

1. Referat fra seneste møde

Referat af møde den 24.11.2016 blev underskrevet

2. Siden sidst

Arrangement i Provstiet den 9. feb. 2017 i Løsning
LM sørger for tilmelding
Provstiet har tilbud om besøg af en konsulent den 25. el. 26.
april 2017. Ikke behov for besøg på nuværende tidspunkt.
Preben havde nogle bemærkninger til, at der har været en
dårlig stemning/dårlig kommunikation. Drøftelse af sagen.

3. Vedtægter (vedhæftet)
 Vedtægt for
kirkeværger
 Vedtægt for
kontaktperson
 Vedtægt for
kasserer
 Vedtægt for
regnskabsfører
 Vedtægt for
sekretær
 Vedtægt for
præstegårdsudvalg

LM fremlagde standard retningslinjer for de forskellige
opgaver. Der var ikke bemærkninger og vedtægterne blev
underskrevet.

4. Stouby kirke og kirkegård

Stempeluret er kommet til at virke. John får stadig timesedler
fra graverne. Skal afskaffes på et tidspunkt.
Laila skal have timer på Kit (gravermedhjælper). Skal ikke
have indberettet timer på graverne, da de er fastansatte.
Der ligger en regning, som ikke er betalt pga. uenighed.
Preben følger op.



Stempelur

Drøftelse af hvor og hvordan møder, dagsorden og referater
skal offentliggøres.

Spørgsmålet om betaling for eventuelt ekstraarbejde drøftet.
Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt og ikke truffet nogen
beslutning.



Bøgehæk



Lydanlæg

Arbejdet med fjernelse af hæk er sat i gang.
Der er kommet en indsigelse.
LM sender et pænt svar om at det er menighedsrådet
beslutning og at vi er klar over, at alle ikke nødvendigvis er
enige.

Der er bevilget penge til et nyt lydanlæg. Det er en
forudsætning, at der indhentes endnu et tilbud.
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Preben indhenter.

5. Hornum kirke og kirkegård


Der er to døre i værkstedet, der skal skiftes.
Behøver ikke afvente syn. Det er almindelig vedligeholdelse.
Udvendige lamper skal skiftes.
Michael sætter arbejdet i gang.
LM rykket for tilbud på svingforstærkning i indkørslen.
Graveren har spurgt efter en løvsuger. Michael undersøger
muligheder.
Der er købt udstyr til pudsning af vinduer.

6. Præstegården
 Energimærkning

Der er kommet en henvendelse fra Provstiet om at de skal
have oplysninger om udgifter til energi 3 år tilbage.
Videresendt til Laila.
Soklen skal males til foråret.

Helga har truffet aftale med Anette og har styr på tilmeldinger.
7. Personale
 Nytårskur
 Kursus

8. Økonomi
 Kasseeftersyn

Kirsten er tilmeldt et 3-dages kursus for gravere.
Har været på kursus vedrørende udskrivning af regninger.

Der har været kasseeftersyn i december. Laila fremlagde
kommentarer fra revisorerne. Mener ikke at regnskabsføreren
må have enefuldmagt til kontiene. Menighedsrådets midler er
ikke dækket af indskydergaranti. Menighedsrådet skal
risikovurdere valget af pengeinstitut. Har Sydbank nu. Får
ingen renter.
Revisors bemærkninger tages til efterretning.



Debitorer

Gamle debitorer er nede på 16.000,- Laila har sendt anden
rykker i okt./nov. 2016. 7 debitorer tilbage. To af debitorerne
har stadig gravsteder og har fået nye fakturaer, der heller ikke
er betalt.
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Hvis der stadig ikke betales, kan gravstederne nedlægges.
Preben prøver at tage kontakt.
Besluttet at de ældste beløb bliver afskrevet.



Regnskab 2016

Laila fremlagde foreløbigt regnskab for 2016.
Viser underskud på 67.059,-.
Mangler at få regningen fra det kor, der medvirkede til
julekoncert.
Posten fælles indtægter indeholder også anlægsbevillinger.
Der er ikke helt klarhed over, hvad årsagen til underskuddet
er. Måske udgifter vedrørende graverhuset.



Kontoplan –
ændringer

Det har tidligere været drøftet om det er muligt at lave en
kontoplan, der er mere overskuelig. Laila kommer med
forslag til forenkling.
Det er vigtigt at Laila får besked om en regning vedrører
Stouby eller Hornum.
Der er en fejl i budgettet for 2017. 112.000,- for meget i
indtægter.



Regnskabsinstruks

Der er kommet en ny regnskabsinstruks fra ministeriet.
Skal indeholde oplysning om samarbejdspartnere. For vores
vedkommende er det regnskabskontoret.

Michael modtager stadig post fra banken. Adressen skal
ændres.

Punktet udskydes til et senere møde.
9. Kirkens kerneopgaver
 Hvad kan vi gøre i det
nye år for at virke for
gode vilkår for
evangeliets forkyndelse
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11. Mødeplan 2017

Beslutning
Ikke noget til drøftelse.

To. 23. februar 2017 Hornm
To. 30. marts 2017 Stouby
Ti. 18. april 2017 Hornum
To. 18. maj 2017 Stouby
Ti. 20. juni 2017 I skoven + Hornum
To. 17. august 2017 Stouby
To. 21. september 2017 Hornum
To. 26. oktober 2017 Stouby
To. 30. november 2017 Hornum

Intet til drøftelse.
12. Eventuelt

Stouby, den 12. januar 2017

underskrifter

