Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 15. marts 2018 kl. 19 – 21.30
i præstegården
Til stede: Laila, Meta, Svend Erik, Niels O, Jens, Anne Lise, Margit, Niels S., Per, Steen, Dorthe,
Anne, Jørgen
Afbud: Ingen

Dagsorden:
1. Meddelelser fra:
FU
a. Temaaften om personalepolitik den 21. marts - se bilag – Kom i god tid
b. Synsrapporter - se bilag er sendt ud til alle, ikke alle ønsker er imødekommet. Et enigt
menighedsråd gør Provstiet opmærksom på vort store ønske om Handicaptoilet i
Hundstrup.
c. Årskalender revideret - ændringer 30. maj Gud & Pasta - 1. november Spil dansk Sendes
med referatet ud
d. Salmebøger udskiftning Afventer sognehuset og ser på behovet på det tidspunkt
e. Menighedsmøde tirsdag den 17. april kl. 18 før MRH-mødet – annonceres
Præsten

Afventer konsekvenser af strejke/lockout

Kontaktperson Afventer konsekvenser af strejke/lockout, mussamtaler afholdt - positivt
Kirkeværge Per orienterede om tilslutning af kloak

2. Til beslutning
a. Regnskab 2017 - se bilag
Regnskabet for V. Skerninge, Ulbølle og Hundstrup Menighedsråd (CVR-nr. 34780358) for
regnskabsåret 2017, der er afleveret den 06-03-2018 kl. 20.07 udviser jfr. pkt. C resultatopgørelse side E-1 et overskud på kr. 134.096,63.
Efter resultatdisponering er frie midler reduceret med kr. 447.762,48 til kr. 601.895,83.
Indstilles af FU godkendt af menighedsrådet - Godkendt
b. Momsrefusionsprocent - se bilag
Der er ved opgørelsen af momsreguleringsprocenten benyttet det af KM anbefalede regneark
på baggrund af Landsskatterettens afgørelse dec. 2017. Det er Menighedsrådets opfattelse, at
den foretagne opgørelse af momsrefusionsprocenten på denne baggrund (omsætning,

Driftsomkostninger og af lønudgifternes fordeling på momspligtige og ikke momspligtige
aktiviteter) giver et retvisende resultat
Indstilles af FU godkendt af menighedsrådet Godkendt
c. Regnskabserklæring - se bilag Godkendt

3. Til drøftelse
a. Flagning:
Langfredag den 30. marts - på halv hele dagen ved alle 3 kirker
Påskesøndag den 1. april - flagning ved alle 3 kirker
Mandag den 16. april - Dronningens fødselsdag - flagning ved alle 3 kirker
Hvordan løser vi flagning fremover? - Meta kommer med et oplæg – Meta finder er
flaglaug der løser opgaven
b. Økonomi i forbindelse med menighedsrådets arrangementer
Hvilke arrangementer tager vi penge for?
FU foreslår, at vi opkræver penge, hvis maden bestilles udefra, og der dermed er en
større udgift. Ved arrangementer, hvor menighedsrådet står for forplejningen,
opkræves ikke penge. Der opkræves fortsat 25 kr. ved sogneeftermiddage. Godkendt
c. Lydanlæg - se bilag
Niels Overgaard ønsker ”præstetryk” i kirkerne på alter og prædikestol, der er mere
enkelt i brug - se notat fra Per. Pris 27.437 kr. Menighedsrådet beslutter at indkøbe
”præstetrykket”
d. Nyt forenklet låsesystem ved kirkerne - se bilag
Lene Elise, Per og Steen anbefaler et nyt låsesystem, der letter arbejdet i hverdagen. Pris ca.
20.000 kr. Menighedsrådet beslutter at købe det nye låsesystem. Steen ordner det.

4. LUKKET punkt - se bilag
5. Referat fra møder
a. Referat fra aktivitetsudvalget - se bilag (kommer)
b. Referat fra studietursudvalget

6. Meddelelser
Sogneeftermiddag – 50 års jubilæum der tages billeder den 4. april i den anledning.
Niels aftaler konfirmandbilleder med Jette. Forventet pris kr. 2000,- i alt. Gives som gave
til konfirmanderne
7. Evt.
Jens sørger for registrering af hjertestarteren.
Referater fra menighedrådsmøde ligger fremover på hjemmesiden

