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Menighedsrådet for Grathe Sogn - 27.02.2018

Menighedsrådsmøde tirsdag den 27. febr. 2018 kl. 17.00
hos Inger, Haugevej 52, Hauge
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Meddelelser.

3.

Menighedsrådsløftet, Christoffer Thomsen.

4.

Godkendelse af referat fra Fællesmødet i Vium den 1. februar.

5.

Ændring/tilretning af bilag til regnskabsinstruks.

6.

Vedr. regnskab for 2017, drøftelse og beslutning om anvendelse af skema til beregning af
momsfradragsprocent:
a) Kirkeministeriets skema?
b) Landsforeningens skema?

7.

Vedr. regnskab for 2017:
a) Anvendelse af frie midler til afgrænsede projekter (Inger laver forslag).
b) Menighedsrådets forklaringer til regnskabet (Inger laver forslag).

8.

Ønsker til budget for 2019.

9.

Drøftelse vedr. regnskabsfører, indhentning af tilbud?

10.

Kommende arrangementer.
Menighedsmødet, 13. marts kl. 19.00 i Gråmose.
Familiegudstj. i Kompedal, 3. juni kl. 14.00 v. Kompedallejren

11.

Kalkning af kirke og graverhus?

12.

Eventuelt - herunder fastlæggelse af mødedatoer.

.
Gråmose, den 20. februar 2018
Sten Langdahl

Referat: Inger
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Inger Michelsen.
Afbud fra Christoffer Thomsen.
Overværende: Søs Lauritsen.
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ad 1) Dagsorden godkendt.
ad 2) Sten orienterede fra Præstegårdsudvalget vedr. fugtgenerne i præsteboligen.
Søs + Inger orienterede om følgerne af indbrud i graverhuset m.m.:
- Efter samråd i graverhuset arbejdes der på at få sikret huset mod yderligere indbrud.
- Der er indkøbt en rampe til kirkens trappetrin til brug for fx kørestolsbrugere.
- Der er indkøbt 10 stk. vandfordampere for kirkens radiatorer.
ad 3) Udsættes på grund af afbud fra Christoffer. (Erklæring er efterflg. underskrevet hos Inger).
ad 4) Referat fra fællesmødet i Vium den 01.02.2018 godkendt med bemærkning om, at første
passus i referatet for pkt. 9 bortfalder. Formanden meddeler vores godkendelse til Vium MR
og underskriver referat fra fællesmødet på Grathe MRs vegne.
ad 5) Bilag til Regnskabsinstruks med nødvendige ændringer forelagt, vedtaget og underskrevet af
fmd. dags dato.
ad 6) Beregningsmetode vedr. delvis momsfradragsprocent drøftet. Beslutning: Vi anvender
Menighedsforeningens hjælpeark til beregningen, da den giver det mest retvisende billede af
forholdet ud fra foretagen spt-analyse. Momsfradragsprocenten afviger iflg. denne
beregningsmetode ikke særligt fra de hidtidige opgørelser.
ad 7) Vedr. regnskab for 2017:
a) Forslag fra kasserer vedr. anvendelse af frie midler til afgrænsede projekter godkendt.
b) Forslag fra kasserer vedr. MRs forklaringer til regnskabet godkendt.
ad 8) Drøftelse vedr. engangsønsker til budget for 2019. Beslutning: Vi indsender ansøgning om
midler til fortsættelse af projekt udskiftning af hække på kirkegården. (Skema er
efterfølgende indsendt til Provstiudvalget den 29. febr.)
ad 9) Drøftelse vedr. evt. skifte af regnskabsfører. Kassereren indhenter tilbud.
ad 10) Vedr. møde for menigheden den 13. marts: Sten er forhindret. Nærmere aftale om fordeling
af opgaver vedr. orientering og forplejning aftales pr. mail.
Familiegudstj. v. Kompedallejren den 3. juni: Kontrakt med lejren er på plads.
ad 11) Drøftelse vedr. kalkning. Beslutning: Delvis kalkning af tårnet, delvis kalkning af
graverhuset. Søs tager kontakt til mureren og indhenter overslag.
ad 12) Intet ud over datoer for kommende MR-møder:
Torsdag den 22. marts kl. 17.00 hos Sten.
Tirsdag den 24. april kl. 17.00 hos Margit.

Underskrifter:

