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Menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019 kl. 17.00
i Graverhuset
Dagsorden:
1.

a) Godkendelse af dagsorden.
b) Godkendelse/underskrift af referat fra 7. febr. 2019.

2.

Meddelelser, herunder nyt om overslag vedr. diverse udbedringer i henhold til synsprotokol.

3.

Foreløbigt regnskab for 2018, drøftelse. (Bilag: Forklaringer til regnskab 2018)

4.

Behandling og godkendelse af diffentieret momsprocent - beregnet til 35% iflg. den nye
model til brug herfor, udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd, BDO, PWC og
Kirkeministeriet. (Bilag: Beregning iflg. skema).

5.

Beslutning vedr. manglende funktionsadskillelse. (Bilag: Forslag fra LMO)

6.

Gave i forb. med indvielse af sognehuset i Thorning.

7.

Pengegaven i anledning af kirkens 100-årsdag - anvendelse?

8.

Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer.

9.

Lukket punkt (hvis der er behov for det).

Gråmose, den 28. febr. 2019.
Sten Langdahl / Inger Mich.

Referat: Inger Mich.
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Christoffer Thomsen, Inger
Michelsen.
Afbud fra Margit Sørensen.
Overværende: Søs Lauritsen
Ad 1) a: Dagsorden godkendt. Pkt. 9 bortfalder.
b: Referat fra sidste møde undersksrevet af de tilstedeværende.
Ad 2) Meddelelser:
JL: Omtalte orienteringsmøde den 11. marts i Thorning om evt. at arrangere en kommende
sognerejse til Oberammergau Passionsspillet i 2020.
JL: Omtalte et påtænkt samarbejde mellem kirke, museum og herberg vedr. formidling af
Blicher for grupper, herunder skoler: 24 timer på Hærvejen, hvor du møder Blicher.
SL: Har talt med provsten ang. en evt. udskiftning af kirkevinduerne. SL indhenter overslag
fra tømreren (om Alu-vinduer), så vi har det at gå ud fra.
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SL: Vi får et overslag fra blikkenslager vedr. inddækning af rende mellem kirkens skib og
tårn.
Søs: Omtalte problem med affaldscontaineren på parkeringspladsen. Nogen udefrakommende bruger den til deponering af eget affald, dvs. flasker og dåser, hvilket ikke kan være
rimeligt. Men vi har desuden fra fa. Marius Pedersen fået besked på, at vores affald
fremover skal sorteres. Søs forhører sig hos fa. Marius Pedersen og Silkeborg Kommune
om, hvordan vi løser dette.
Ad 3) Foreløbigt regnskab for 2018 fremlagt og godkendt sammen med kasserers forklaringer til
samme. Kasserer beder regnskabsfører gøre regnskabet klar til endelig godkendelse.
Ad 4) Menighedsrådet drøftede og godkendte differentieret momsprocent for regnskabsåret 2018,
ud fra skema til formålet udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd, BDO, PWC og
Kirkeministeriet beregnet til 35%. Menighedsrådet godkender beregningsmetoden og er, ud
fra tidligere erfaring, enige om, at den i skemaet beregnede differentierede momsprocent er
retvisende.
Ad 5) Menighedsrådet gennemgik og drøftede skrivelse fra Anette Finderrup, LMO, vedr.
problemet med manglende funktionsadskillelse vedr. betalinger. Beslutning: Fremover
foretager intern kasserer en månedlig kontrol af, at de regninger, der er attesteret af
menighedsrådet og derefter af LMO lagt til betaling og godkendelse, faktisk er betalt. (I
virkeligheden har intern kasserer i forvejen tilnærmelsesvis udført denne kontrol i
forbindelse med hver kvartalsrapport, så vi mener helt bestemt, at vi også indtil nu har
forholdt os til problemstillingen).
Ad 6) Vedr. evt. gave i forbindelse med indvielse af det nye sognehus:
JL fremlagde forslag i form af skrivelse med anmodning om bidrag til et fælles udsmykningsprojekt. Menighedsrådet drøftede forslaget og enedes foreløbig om at støtte det fælles
projekt med et mindre bidrag.
Ad 7) Punktet udsat til senere.
Ad 8) Evt.: Intet udover følgende datoer:
Møde for menigheden foreløbig fastsat til den 21. maj kl. 19.00 - gerne i det nye sognehus.
Godkendelse af endeligt regnskab for 2018 fastsættes til onsdag den 20. marts kl. 17.00 hos
Inger. OBS! Alle skal være tilstede!
Næste ordinære møde tirsdag den 23. april kl. 17.00. Sted fremgår senere.

Underskrifter:

