Menighedsrådsm

ød,e

28.9.16 kl. 16.30-18.30

Referat:

L.

Godkendelse af referat og dagsorden
Ref:

Referat og dagsorden godkendt

2. Økonomi v. lb Krogh-Nielsen
a. Endelig godkendelse af regnskab 20L4
Ref:
Reg nsko

b.

bet e ndel igt god ke ndt

Behandling af revisionsprotokollat for årsregnskab 2015
Ref:
Vedr. pkt. 6: Menighedsrådets midler:

Midlerne deles i to lige store puljer. Den ene pulje vil fortsat være placeret i
Sydbonk, den onden pulje vil blive ploceret i Donske Bonk
Vedr. pkt. 7: Anlægsorbejder:

Porten til præstegården blev dyrere end forventet og merudgiften blev betolt of
d rifts o m ko st n i n g e r n e.
Vedr.

pkt.8: Moms

Momsproblematikken tages op ved førstkommende leilighed
@vrige punkter toget til efterretning

c.

Godkendelse af budget2017
Ref:

Endeligt budget for 2017 godkendt

3,

Nyt fra formanden

a.

Referat fra budgetsamråd
Ref:

Gennemgået

b.

Energimærkning af Folkekirkens bygninger 2016
Ref:
Vi hor ingen bygninger, der oktuelt skal energimærkes.

c. Skrænten
Ref:
s

Orientering - drøftet. Arbejdet skrider ikke frem i det tempo i havde forventet. Moos

og Loft har projektlederrollen.
4.

Beslutning: Menighedsrådets tilslutning efter budgetsamråd 2017 gældende for følgende
pu

ljer: Maskinpulje, Betingede bevillinger, Helhedsplaner

Ref:

Menighedsrådet tilkendegiver, ot vi gerne vilvære med i møskinpuljen, betingede
bevil li nge r og helhedspl

5.

a ne

r.

Nyt fra kirkeværge og KGB
Rel:

Arbejdet på våbenhuset i Gl. kirke igongsættes hurtigst muligt
Dræningsprojekt på den gomle kirkegård udsættes til næste år
Arbejdet med bodeværelse og vinduer i præstegården er tæt på sin ofslutning
KGB:

- Der er onsøgt om onsættelse af mere mondskob
- Orientering om orbejdet på kirkegården

6.

Nyt fra præsten
- lntet

7.

Godkendelse af ansøgning til kompetencefonden. Ansøgningen kan ses i MR's postkasse.
- Ansøgningen

8.

godkendt og ofleveret

Drøftelse: sætte hospicesagen i Danmark på kollektlisten. Se bilag.
- Menighedsrådet donerer 1000 kr. til Støtteforeningen Hospice Sønderiyllond, Haderslev
- t 2017 udskiftes "Læger uden grænser" med "Støtteforeningen Hospice Sønderiyllond" på

kollektlisten
9.

Orientering fra valgudvalget
- Der er ikke indkommet andre lister. Det betyder, der er tole om et oftolevalg. Det
onnonceres i uge 42 iGråsten Avis.

10. Lukket punkt

11. evt.
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