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Menighedsrådsmøde

9. oktober 20'18 - kl. '19.00

Blad nr.

I konfirmandstuen

AH

Dagsorden

Beslutning

Fraværende

Pia Laugesen (lrma deltager som suppleant), Jens Jørgen
Poulsen

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 6

l)

Budget

-

regnskab

Budget 2019 tilrettes og
godkendes

2 Revisionsprotokollat behandles

og underskrives

Budgettet blev rettet til, hvorefter den eksterne kasserer, Erik
Bech, forlod mødet, men kom tilbage med budgettet mærket:
Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
19567214, Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 0910-2018 19:41, som blev godkendt.
Der skal afregnes moms i forbindelse med afholdelse af
arrangementer, hvis der er indtægter.

Obs! Det tidligere udsendte skema vedr. skattefrit
kørselsfradrag SKAL anvendes fremadrettet.
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2017 blev underskrevet.
3 Gennemgang af kvartalsrapport

2)

Det ser fornuftigt ud.

Efterretningssager

2.1 Kølekapel

Kølekapellet i Skive er købt for 700.000,00 kr., og det skal
renoveres for ca. kr. 1 million. Daglig vedligeholdelse sendes

iudbud.
2.2 Sikker mail

Oprettelse af sikre mailadresser er stoppet. Formentlig på
grund af mangel på licens. Vi afuenter nyt fra lT-afdelingen.

2.3 Fælles regnskabskontor

Erfagruppen for formænd er i øjeblikket i gang med at
undersøge muligheden for oprettelse af et fælles
regnskabskontor, som kunne være et alternativ til
eksisterende løsninger.

2.4 Løvsuger

Vores gamle løvsuger er brudt sammen og kan ikke
repareres. Der er sendt en anmodning til provstiet om 3%
midler til indkøb af ny løvsuger.
Vi har en anlægsbevilling til reparation af diger ved Brøndum
Kirke, men dette beløb har vi svært ved at bruge, vi har
derfor anmodet provstiet om, at bevillingen ændres til indkøb
af løvsuger samt anlæggelse af affalds- og depotrum ved
Hvidbjerg Kirke.
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9. oktober 20'18 - kl. 19.00
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I konfirmandstuen

AH

Beslutning

Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

Halloween gudstjeneste med forudgående udskæring af
græskar og spisning onsdag den 31. oktober
arbejdsopgaver fordelt.

-

Alle Helgens gudstjeneste den 4. november kl. 19.30 med
kirkekaffe (lrma og Bo)
Torsdag den 20. december synger vi julen ind med kirkekaffe
(Arne)
3.2 Person- og præstegårdsudvalg

Der er afholdt et byggemøde ang. renovering af den gl.

konfirmandstue. Der skal findes en arkitekt.
3.3 Kontaktperson

lntet til referat

3.4 Kirkeværge/kasserer

lntet til referat

3.5 Personalerepræsentant

Fraværende

3.6 Præsten

Der har været konfirmandindskrivning, men antallet af
konfirmander kommer først efter uge 42.

4)
4.',|

Daniels fridage: 1 5.-19. oktober (fra den '14. oktober kl.
12.OO), 26.-28. oKober, 10.-13. november, 17. november,
24. november

Sager til behandling

Sammenlægning

1)

Hvor mange
menighedsrådsmedlemmer
skal der være i det faelles
menighedsråd?

Ti menighedsrådsmedlemmer

2)

Hvor mange
menighedsrådsmedlemmer
skal der være fra hvert
sogn?

To menighedsrådsmedlemmer fra Brøndum sogn og tre
menighedsrådsmedlemmer fra Hvidbjerg sogn

3)

Skal der være en eller flere
kirkeværger?

En kirkeveerge fra Brøndum-Hvidbjerg sogne

4)

Evt. andre spørgsmål

lntet til referat
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9. oktober 2018 - kl. 19.00

Til drøftelse/orientering
Lørdag den 17. november 2018 kl. 9.30 - '16.00 i Salling
Hallerne.

5.1 lnspirationsdag

6) Valg af poster

til

menighedsråd
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Formand
Næstformand
Kirkevaerge
Kasserer
Kontaktperson
Bygningskyndig
Underskriftskyndige 2
Sekretær

Arne Hougesen
Knud Mouritsen
Bo Jensen
Bo Jensen
Knud Mouritsen
Anton Pedersen
Arne Hougesen og Bo Jensen
Kirsten Dahl

7) Næste møde
Tirsdag den 22. januar 2019

8) Eventuelt
Skive musikskole afholde koncert i Brøndum kirke den 3.
februar 2019 og Ramsing kirke den 18. marts 2019
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