Menighedsrådsmøde - Budgetmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 24. april 2018 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Afbud: Toni og Charlotte
Referat: Trine T
1.Godkendelse af
dagsorden

Der indsættes nyt punkt 7 – godkendelse af
kvartalsrapport 1. kvartal.

Alle

2. Godkendelse af referat
fra sidste møde

Godkendt

Alle

3. Siden sidst

Menighedsrådet giver alle konfirmander en rose i
forbindelse med deres konfirmation. Der tages på
næste møde stilling til, hvorvidt dette skal være
praksis fremover.

Alle

4. Indkøb af sangbøger
”100” sange – indgå i
budget 2019

Det besluttes at fastholde menighedsrådets tidligere
beslutning om at afvente ansættelse af ny præst, før
der tages stilling til valg af tillæg til salmebog. Der
afsættes midler i budget 2019 til indkøb af
salmebøger.

5. Istandsættelse af
Kornerup Kirke –
beslutning om arkitekt –
indgå i budget 2019

Stiftets mail af 26. og 27. marts 2018 drøftes.
Charlotte har oplyst, at hun ikke ønsker at føre tilsyn
med kalkningsarbejdet i Kornerup Kirke på baggrund
af stiftets mail. Der søges derfor om anlægsbevilling
2019 til udgifter til arkitekt.

6. Budget 2019

Ninna gennemgår udkast til budget. Der er enkelte
justeringer. Der afsættes 15.000 kr. til salmebøger,
noder, børnebibler mv., så der kan købes tillægget
100 salmer eller en tilsvarende.

Drøftelse af budgetønsker og
prioritering heraf
Ninna deltager
Budget 2019 godkendes på
menighedsrådsmødet den
29. maj 2018

Ninna gennemgår anlægsønsker. Johannes afklarer
synsudsatte arbejder i Kornerup med kirkeværgen
med henblik på indgivelse af anlægsønsker 2019 og
disponering af frie midler.

JØS

7. Godkendelse af
kvartalsrapport for 1.
kvartal

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 blev behandlet
og godkendt på mødet.
Menighedsrådet bemærker dog, at det på grund af
skiftet til det nye lønsystem ikke har været muligt at
bogføre lønnen korrekt, da der stadig ikke er
modtaget filer til bogføring af lønnen for 1. kvartal.
I kvartalsrapporten er lønnen derfor bogført i et
samlet beløb på formål 6200, da det ikke har været
muligt at splitte den ud på formål ud fra det
materiale, vores regnskabsfører har modtaget fra
løncentret.
Det nye lønsystem giver forsat problemer, og
menighedsrådet forventer derfor en øget udgift til NK
Løn og Regnskab, indtil lønsystemet er kommet på
plads.

8. Eventuelt

Næste møde starter kl. 18 med smørrebrød.

Alle

