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Beslutning
Poul Erik og Michael kom senere.
Laila deltog i første del af mødet. Derfor blev punkt 8 taget
først.

1. Referat fra seneste møde

2. Siden sidst
• Fællesmøde i
Løsning den 9. feb.

3. Provstesyn den 16. marts

Referat af sidste møde blev underskrevet.

Janni, Laurits og Anita deltog.
Kort gudstjeneste, spisning hvor man sad sammen med
andre med samme opgaver. Orientering fra provstiet og
stiftet. Oplæg om personligheder. God aften.
Starter kl. 09.00 i præstegården. Her må deltage to fra
menighedsrådet.
Preben og Laurits deltager + Jørgen Boysen
(byggesagkyndig) Michael deltager i Hornum kirke.
Der er afsat 2½ time.

4. Stouby kirke og kirkegård
• Bøgehækken

Den modtagne klage er også blevet sendt til provstiet.
Provstiet har svaret at de kan godkende fældningen.
Det har været nødvendigt at køre på tilstødende marker. Har
været i kontakt med ejerne om dette.

•

Lydanlæg

Preben har indhentet yderligere tilbud.
Scan-tone kan tilbyde noget der er billigere, som også virker
godt. Preben arbejder videre.

•

Alarm

Der har været problemer med alarmen i kirken. Batteriet
holder ikke så længe. Laurits taler med EC.
Overveje om der skal undersøges andre firmaer.

•

Antivirusprogram

Det skal undersøges, om vi har de nødvendige systemer.

5. Hornum kirke og kirkegård
•

Michael har truffet aftale med en elektriker.
Der er bestilt to nye døre.
Har fået tilbud på græsarmering. Arbejdet sættes i gang.
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6. Præstegården
• Jagtlejekontrakt

Har modtaget forslag til ny kontrakt. Der er foretaget en
mindre ændring vedrørende hvem der må deltage. Drøftelse
af prisen. Bør reguleres på et tidspunkt.
Har været løbet tør for olie.
Har fået lavet nogle små-reparationer.

7. Personale
• Kursus
•

Afløser

8. Økonomi
• Debitorer

•

Regnskab 2016

Kirsten er kommet godt i gang. Har været på et kursus og er
tilmeldt et mere.

Der bliver behov for en afløser ved ferie m.v. Primært ved
gudstjeneste.

Preben har gennemgået debitorer med Kit og Bent. De sidste
16.000 kan nok ikke inddrives. Laila får tilbagemelding.
Husk at der skal sendes et anbefalet brev, hvis et gravsted
nedlægges.
Laila gennemgik udkast til årsregnskab for 2016. Underskud
på ca. 35.000 mod budgetteret overskud på 11.000,00.
Laila har lavet en oversigt og gennemgik de områder, hvor
der var store differencer. Da Laila ikke har siddet med
regnskabet hele året, kunne hun ikke forklare alle differencer.
Mere til løn end budgetteret. Mere i varme/el. Noget af det
kan skyldes omlægning af opkrævningsperiode.
Brugt mindre på vedligeholdelse. Mindre i indtægter på
kirkegårdssalg. Sparet penge på ekstra hjælp til driften.
Brugt mere på renovering af præsteboligen end budgetteret.

Poul Erik sender kollektregnskab.
9. Kirkens kerneopgaver
• Hvad kan vi gøre i det

Blev ikke drøftet.
nye år for at virke for
gode vilkår for
evangeliets forkyndelse

10. Aktiviteter
•

Der er landsindsamling søndag, den 12. marts.
Konfirmander slutter midt i april. Har en forældreaften + en
hel fredag.
Koncert 27. april med nordisk folkemusik.
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11. Eventuelt

Beslutning
Janni er blevet kontaktet af dem der styrer hjemmesiden. Har
et nyt system, som er mere mobilvenligt. Koster 4.500,-.
Der er oplysninger på hjemmesiden, der skal tilrettes.
Janni går videre.

Hornum, den 23. februar 2017

underskrifter

