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Menighedsråd for Stouby og
Hornum sogne

Dato: 17.08. 2017 kl. 19.00

Blad nr. 1

I Stouby multihus

Formandens initialer:
LM

Afbud: PEA
Dagsorden

Beslutning

1. Referat fra sidste møde

Blev underskrevet.

2. Siden sidst
• Valg til provstiudvalg
•

Laurits, Helga og Anita deltager
Budgetsamråd 6. sept. Laurits og John.

3. Økonomi
• 2. Kvartalsrapport
(bilag)

Laila fremlagde halvårsregnskab. Viser overskud på ca.
46.000,00. De manglende 68.000 er nu indgået. Udsving
på varmekontoen. Skyldes fejl i postering i 2015 og dermed
fejl i budget. Kirsten bruger mere varme. Ingen nye
gravstedsaftaler. Preben drøfter med Kit om det kan passe.
Afventer fakturering af vedligeholdelser.
Fejl i budgettering af renteafkast på gravstedkapitaler.
Mangler reparation af låge i Stouby.
Fejl i momsopgørelse i 2016 har betydet en ekstraudgift på
tilbagebetaling af kr. 42.000.
Fordeling af medarbejdernes løn skal korrigeres.
Halvårsregnskabet blev godkendt.

4. Administratorrettigheder til
Brandsoft. (bilag)

Bogholderisystem/lønmodul/kirkegårdsmodul. Der skal
registreres en administrator. Enighed om, at det skal være
Laila. Hun sørger for registrering.

5. Menighedsrådets deltagelse
i Forsøgsordning vedr. puljer
i Hedensted provsti (bilag)

Hedensted Provsti kører med et puljesystem.
Kirkeministeriet forudsætter at metoden godkendes af
samtlige menighedsråd i Provstiet.
Laila orienterede om ordningen.
Ordningen blev godkendt.

6. Stouby kirke og kirkegård
• orgelstemning
•

Uffe har fået orgelet stemt. Problem med hyletone. Det har
været nødvendigt med en elektriker til affugteren. Ved ikke
om problemet er løst endnu.
Uffe er blevet opmærksom på. at en organist har ret til to
frisøndage i kvartalet. Vil gerne selv sørge for en vikar.
Opstart er børnekor næste tirsdag. Har et ønske om mindst
10 deltagere.
Ansøgning til flygel er endnu ikke blevet sendt. Laurits
sørger for at sende.
Der kan være brug for en rampe i forbindelse med et
kommende bryllup, hvor der er en kørestolsbruger. Der er
en i våbenhuset i Hornum, der måske kan bruges.
Der er sendt en ansøgning til Provstiet på stubfræsning,
maskine m.v. Er blevet kontaktet for yderligere oplysninger.
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Der er problemer med nogle gravsteder, som ikke bliver
holdt. Undersøge procedure for at nedlægge disse
gravsteder.

Klager over kvaliteten af pasningen af kirkegården blev
drøftet.

7. Hornum kirke og kirkegård
•

Det går godt. Gået godt med ferieafløseren.
Michael har fået afklaret, at der er et ur på varmesystemet.
Det er bare ikke blevet brugt. Kirsten er blevet instrueret i
brug.

8. Præstegården
•

Der arbejdes på indhentning tilbud på gavl og ansøgning til
Provstiet.

9. Personale
• Orientering
•

Kit er sygemeldt pga. vrid på knæ. Medhjælper fra Barrit
bliver afløser på gudstjenesterne. Har fundet en der kan
tage nogle timer på kirkegården og entreret med Niels
Sørensen til at slå græsset.

10. Kirkens kerneopgaver
•

Blev ikke drøftet.

11. Aktiviteter
• Sogneudflugt
•

Foreløbig 16 tilmeldte.
Høstgudstjenester.

12. Eventuelt

Stouby, den 17. august 2017

underskrifter

Helga deltog i møde med præsentation af kandidat til
Provstiudvalget.

