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1. Referat fra seneste møde

Referatet blev underskrevet.

2. Siden sidst.

Post:
”Lillesøster” til salmebogen.
Invitation til inspirationsaften om frivillighed i folkekirken
Opfordring til at alle kigger i den digitale postkasse
På ”Den Digitale Arbejdsplads”

3. Provstesyn den 16. marts
• Synsprotokoller
vedhæftet

4. Stouby kirke og kirkegård
• Lydanlæg

•

Vi er gjort
opmærksom på at
nabohuset ud mod
Bellevej er til salg

Der er nævnt en række ting i rapporterne.
Går nu videre til Provstiet. Beløb bliver herefter sat på
budgettet.
Fungerer som huskeliste. Preben og Michael følger op.

Nyt lydanlæg er monteret og det fungerer og er taget i brug.
Der skal ske lidt justeringer.
Drøftelse om flytning af et billede. Salmenumrene samles på
en tavle.
Henvendelse fra en borger som tænker at det giver
mulighed for at købe et stykke jord, som kan give bedre
plads rundt om graverhuset.
Menighedsrådet finder ikke, at der er behov for mere jord på
nuværende tidspunkt.
Drøftelse af om der kan gøres noget ved parkeringspladsen.

•

Stativer til
vandkande/vaser

5. Hornum kirke og kirkegård
•

Forslag om at der installeres et stativ med vandkander, et
par river, vaser m.v.
Preben får Bent til at undersøge, hvilke muligheder, der er
og hvad det koster.

Ikke noget nyt.
Afventer tilbagemelding vedrørende græsarmering.
Der kan ikke monteres sensor til lys på parkeringspladsen,
som forholdene er nu. Kræver nedgravning er en ny
ledning. Michael undersøger, hvad det koster.
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Der skal nedlægges et gravsted, da ejerne ikke ønsker at
betale for vedligeholdelse. Ejeren skal have tilbud om at
tage stenen med hjem og ellers skal den destrueres.
Kirsten har haft led-pærer på prøve. Skifter løbende til dem.

6. Præstegården
•

Har talt med Bent om, at gårdspladsen trænger til at blive
revet.
Loftet i stuen skal males i år.

7. Personale
•

Kirsten har været på kursus. Meget var rigtig godt.
Manglede noget praktisk vedrørende begravelse.
Der er lavet ferieplan.
Der er bestilt et dankort til Kirsten. Hun skal stadig sende
bilag til kassereren.

8. Økonomi
• Regnskab 2016
endelig godkendelse

Regnskabet blev behandlet på sidste møde, og Laila har
arbejdet videre. Underskud på ca. 11.000,-.
Regnskabet er gennemgået og godkendt med tidstempel
27.03.2017 kl. 08.23.
Revisor har en række bemærkninger. Drøftelse af om det er
til at skaffe alle de ønskede bilag. Laurits drøfter med Laila.
Nogle bilag blev underskrivet af formand og kasserer.

•

Momsreguleringsprocent

Det blev vedtaget at benytte model 2, lønfordeling, til
opgørelse af momsreguleringsprocenten. Model 2 er valgt
fordi det skønnes at give en mere korrekt opgørelse af
momsen end model 1, arealanvendelsen. I beregningen er
anvendt kostprisberegning fra 2011 i Hedensted Provsti.

•

Budget 2018

John og Laurits har haft møde med Laila. Der foreligger et
foreløbig udkast, men tallene fra provstesyn mangler. Laila
gør klar til næste møde.
Preben har ønske om beløb til maskiner.

Side 3 af 4

Menighedsråd for Stouby og Hornum Dato: 30.03. 2017 kl. 19.00
sogne
I multihuset, Stouby

Blad nr. 1
Formandens initialer:
LM

Dagsorden

Beslutning
Preben gentog at han vil se regninger vedrørende
kirkegården.
Forretningsgang vedrørende fakturaer blev drøftet.
Relevante regninger der modtages på ”faktura-mailen”
videresendes til Preben til orientering/godkendelse.

•

Regnskabskontoret

Der har været generalforsamling. Laurits trådte ud af
bestyrelsen. 8 menighedsråd er med.
Preben har aftalt med Laila, at han får kopi af rykkere
vedrørende gravsteder.
Sagerne vedrørende de gamle debitorer er afsluttet.

9. Kirkens kerneopgaver
• Hvad kan vi gøre i det

Punktet sættes på som pkt. 2 på næste møde.

nye år for at virke for
gode vilkår for
evangeliets forkyndelse

10. Aktiviteter
• Fællesarrangementer
•

11. Eventuelt

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp gik godt.
Børnekoret skal medvirke i Hornum på søndag.
Konfirmanddag fredag, den 31. marts.
Koncert i Stouby 27. april.
Snart konfirmation. Poul Erik har købt bøger til gaver.
Poul Erik og Helga deltager i et møde i Barrit den 11. april
om fællesarrangementer.
Janni er i gang med omlægning af hjemmesiden.

Stouby, den 30. marts 2017

underskrifter
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