Ugerløse d. 18-11-2017
Dagsorden nr.34
Dagsorden menighedsrådsmøde d.21-11 2017 kl 19.00 i Sognegården.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bemærkninger til referat nr. 33
3. Orientering om regnskabs status 2017
Der gives en mundlig orientering.
4.

Godkendelse af revisionsprotokollat, vedhæftet
Vedr. revisionsprotokollat, MR bør være opmærksom på revisors konstatering
og anbefaling under revisors konklusion. Der er nu en god anledning til at
tilpasse instruks og forretningsgangen.

5. Regnskab 2016 modtaget retur afsluttet og godkendt.
Vedhæftet.
6. Beslutning om forhandlingsmandat
Orientering fra kirkegårdsudvalget:
Der foreligger nu et overblik over den økonomi som syntes at være omkring
drift af kirkegård og kirketjenerfunktion. Der er et anslået underskud på årligt
omk. 40.000 kirkegårdsdrift og anslået et underskud på omk. 50.000 på
kirketjenerfunktion.
Vi afventer stadig resultat af helhedsplan som ventes i forår 2018.
Kirkegårdsudvalget indstiller derfor at der arbejdes videre i 2018 med den
samarbejdsaftale vi har og vi forhandler en pris for 2018. med Tv. Merløse.
Og graver opgaven udbydes i løbet af 2018 med henblik på ny aftale fra 2019.
7. Beslutning om ansættelse af regnskabsføre
Der er afhold orienteringsmøde og her var møde 3 personer. Der foreligger
tilbud fra regnskabsfælleskabet som kan forhandles er det nu oplyst.

Det indstilles at bemyndige Charlotte, Sara og Niels til at arbejde videre og
vælge den løsning som samlet er beds for sognet.
8. Godkendelse af udviklings forløb for formand, præst og menighedsråd.
I forlængelse af sidste møde er ansøgt provstiet om 45.000 og vi har modtaget
bevilling:

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets ansøgning om 45.000 kr. til
støtte til udviklingsprojekt.
I forbindelse med drøftelse af ansøgningen blev provstiudvalget opmærksom
på, at der er flere faser i projektet. Derfor besluttede udvalget at bevillige
25.000 kr. til projektets første fase og samtidig understrege, at udvalget gerne
ser en ansøgning om tilskud til anden fase.
Det bevilligede beløb kommer til udbetaling ved fremsendelse af kopi af bilag
på afholdte udgifter.
Det indstilles at præst og formand i fase 1 afdækker ansvar og kompetence i
mellem embede og rådet og forbereder en uddannelse af rådet i forlængelse af
disse afklaringer, med henblik på at styrke sogn og kirke som en moderne
organisation.
9. Bordet rundt
10.Valg af formand, jfr. §11 stk. 1.
11. § 11. Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte
12.
13.

medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående
formand.
Stk. 2. Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i §
8, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år.

14.Valg af næstformand jf. § 9
15.Valg af kirkeværge jf. § 9.
16.Valg af kasserer jf. § 9
17.Valg af sekretær jf. § 9
18.Valg af kontaktperson jf. § 9.

19.Valg af bygningskyndig jf. § 9.
20.Valg af underskriftsberettiget jf. § 9
21.Valg af stående udvalg jf. § 17 stk. 1 kirke -og kirkegårdsudvalg samt
præstegårdsudvalg. (for ikke selvejende kirker § 19).
22.Valg af kontaktperson
23.Præsten kan også vælges som kontaktperson, men som den eneste har præsten
ikke pligt til at modtage valg
24. som kontaktperson:
25. Begrænsninger ved valg af poster
26. Formanden for menighedsrådet kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer.
27. Posternes varighed
28.Valgene til enkeltmandsposterne er alle gældende for et år.
29.

Valg til Valgbestyrelse og valg af dets formand.

30.
31.Medlemmer
32.Menighedsrådet vælger en valgbestyrelse bestående af tre medlemmer valgt
efter forholdstal og blandt rådets
33.medlemmer. Både fødte og valgte menighedsrådsmedlemmer kan vælges til
bestyrelsen. Personer uden for rådet og medarbejderrepræsentanter kan ikke
vælges til valgbestyrelsen.
34.Udpegning af rådet repræsenter til Lokalforum og FDF
35.Lokalforumsrepræsentant
36.FDF-repræsentant
37.Vejkirke
38.Udlejning af sognegård

39.Kontakt til Gospelkor
40.Kontakt vedr. orgel
41.Repræsentation
42.Kommunikationsansvarlig/repr. kommunikationsnetværk
43.Forretningsudvalg
44.Børne udvalg
45.Diakoni udvalg
46.Aktivitetsudvalg
47.Frivillighedsudvalg
48. Næste møde d. 16-1 kl 18
49.Evt.

