Referat fra menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 22. jan. 2020 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Fra pkt. 3 Laila Kristensen, Eva Sonne.
Øvrigt til stede: Bent Kristiansen.
Ordstyrer: Thorben.
Kaffe/brød: Kurt P.

PKT.
1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Økonomi:
A: Kvartalsrapport

B: Fremlæggelse og
godkendelse af
revisionsprotokollater og
påtegning til årsregnskabet
2018.

Begrundelse

Drøftelse

Beslutning
Godkendt

A: Kvartalsrapporten
fremlægges til
menighedsrådets godkendelse.
Bilag: kvartalsrapport.
B:Protokollater og påtegning
skal godkendes og afleveres til
Provstiudvalget inden PU
møde 6. februar. Bilag: 1 stk.
påtegning regnskab. 2 stk.
protokollater regnskab 2018.

A: Kvartalsrapporten pr. 20/1 -20 er gennemgået
og godkendt.

B: Fast punkt i januar
måned; kasseeftersyn,
protokollat for
kasseeftersyn skal
indføres i årshjulet.

B:Regnskabsinstruksen vil blive rettet til at
bilagene skal attesteres inden betalingen.
Regnskabsfører både bogfører og betaler
regninger, dette fortsættes.
Vedr. graveren og max. beløb: Større beløb
bliver som udgangspunkt debatteret på
menighedsrådsmøder inden bestilling af varer.
Derfor ændres praksis ikke!
Vedr. korrekt attestation; på graverkontoret
forefindes mappe med originalbilagene, som til
enhver tid kan erhverves.
Attestationsmail bliver altid sat bag på bilag.
Vedr. refusion af egne udlæg; fremtidige udlæg

3.

Reparation af kirkesølv i
Kirkerup.

Bilag: Overslagspris på kalken,
faktura stager, 5% ansøgning,
synsrapport og svar fra
NATMUS i alt 6 stk. bilag.
Samlet: kr. 48.812,50.

4.

Bilag: Spørgeskema og
følgebrev fra provstiet.

7.

Spørgeskema vedr.
fremtidig organisering i
Provstiet.
Sæt gang i debatten om
gudstjeneste, dåb og
nadver.
Vejadgang til Kirkens
landbrugsjord.
Altertæppe i Kirkerup Kirke

8.
9.

Kunst i kirkerne.
Kirke-/ sogneaktiviteter.

Bilag: Kunst og kirker. (Laila).
A: søndag 9. feb. Kl. 10.30
Kirkekaffe i Kirkerup.

5.

6.

attesteres altid af anden attestationsberettiget.
Ang. side 13 øverst;
Det er korrekt at BDO har måttet rykke efter
svar på 14. dagen. Men det er kun sket en gang.
Derudover gik der 7 uger fra revisor før disse
stillede nye spørgsmål. Efter 3 uger kontaktede
regnskabsfører revisor, om de havde fået alt,
siden der ikke var sket noget, her fik
regnskabsfører at vide, at revisionsprotokollen
ville blive lukket og lagt på DAP’en. Men der gik
yderligere 14 dage inden den kom.
Regnskabsfører mener ikke kun, at det er
hende, der har trukket sagen i langdrag.
Alterstagerne er poleret og rettet op.
Alterkalken er poleret op og repareret. Der er
ansøgt provstiet om andel i 5% midlerne til
yderligere istandsættelse af alterkalken i
Kirkerup. Formands ansøgning om andel i 5%
midlerne er godkendt.
Vi gennemgik grundigt skemaet, Formanden
sørger for at udfylde og indsende skemaet.

Bilag: Invitation til temaaften i
Ringsted d. 18/2 kl. 17-21.00

Der henstilles til at tilmelde sig.

Bilag: Vejret/ forpagterjord.
(Mails fra naboer).
Status.

Formanden orienterede om sagen.
Der er gang i arbejdet igen. Det manglende garn
kom primo januar.
Udsættes.
A: Thorben.

B: onsdag 19. feb. Kl. 19.00
Vintersang Sørbymagle.
C: Tirsdagscafé
D: Gl. Hashøj
10.

Orientering/ meddelelser:
Præst
Formand
Kirkeværge
Kontaktperson
Medarbejderrepræsentant
Graver
Kirke-og kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Frivilliggruppekoordinator
Medieudvalg

B: Lone, Jonna.
C: Mogens, Thorben; Conny
D: Jonna, Mogens
Præsten: iab.
Formand: Smartboard virker nu, og alt kører
som det skal. Kirkeblad med info om kommende
menighedsrådsvalg. Laila og Mogens tager til
møde i distriktsforeningen. Laila, Kurt og Connie
tager til valgbestyrelsesmøde.
Der annonceres for Stiftsdagen d. 28/3- 2020
Der orienteres om Grøn Kirke
Kirkeværge: Efter tyveri i graverhuset, henstilles
der til at opsætte overvågning og alarm på
graverhuset.
Udlufteren i Kirkerup Kirke virker efter
hensigten.
Forundersøgelse i forhold til skimmelsvamp i
Sørbymagle Kirke er taget under behandling.
Kontaktperson: hovedferie og afvikling af
restferie/ferie/fridage er planlagt med
medarbejdere.
Ønske til budget: Elklaver/mikrofon/højttalere.
Flemming har fundet ud af pris på 11.000 kr.
MUS/APV: Graver/gravermedhjælper laves når
Michelle er tilbage efter vinterhjemsendelse.
Hun starter op ultimo marts.
Medarbejderrep: Der spørges til ferieafregning
på lønseddel.
Graver: er fraværende pga kursus. Formanden
orienterer om affugter i Kirkerup Kirke. Søsten i

11.

Menighedsrådsvalg 2020.

Hvem af de nuværende
menighedsrådsmedlemmer
ønsker at genopstille?
Hvordan formidler vi
budskabet?

12.

Næste menighedsrådsmøde

Onsdag 19. feb. Kl. 19.00

13.

Eventuelt.

Ændres til onsdag 26.
feb. grundet
Vintersanggudstjenest
e den 19. feb.

randen af kirkemur og der indhentes pris på at
fjerne disse. Jord til lapidarium, Præsteboligen
skal facaderepareres, der indhentes tilbud.
Udflugt d. 14/5 til Gavnø og Villa Gallina/
Tirsdagscafé, Studietur for menighedsrådet
20/6.
Kirke og kirkegårdsudvalget: iab
Frivilligkoordinator: iab
Medieudvalg: Kirkeblad er i trykken, kommer til
uddeling ultimo januar.
Formand: Hvem genopstiller? Thorben, Jonna,
Lone, Mogens og Laila genopstiller i rådet.
Kurt, Connie, Eva stopper i rådet.
Der skal hverves 2 medlemmer til Sørbymagle,
og 1 medlem til Kirkerup.
Vi må ud og prikke på skulderen, stå nede ved
Brugsen, hænge opslag op i lokalområdet, poste
på Facebook.
Ang. menighedsrådsvalg: d. 12/5 holdes der
orienteringsmøde ang. det kommende
menighedsrådsvalg. D. 15/9 er der valgsamling
til menighedsrådsvalg.
Godkendt.

Tagrendenedløb ved stald/ brønd er lindet fra
ved lodning på staldlænge i præstegården.
Mødet sluttede 21.43.

Menighedsrådsmøde d. 22. jan. 2020.
Underskrift
Mogens Nellemann Hansen

Laila Kristensen

Kurt Petersen

Thorben Pedersen

Eva Sonne
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Lone Adolph

Jonna Jensen

