Dagsorden og Referat af menighedsrådsmøde – Thorning sogn
tirsdag den 12. marts 2019 kl. 16.30i konfirmandstuen
Deltagere: Annie Pedersen, Torben Pedersen, Vibeke Pedersen, Jørgen Andersen, Ketty Nielsen. Britta
Andersen, LMO. Afbud fra Ellen Andersen, Jørgen Løvstad, Kaj Lauritsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. AP: Godkendt med et yderligere pkt. 3a.
2. Godkendelse af referat og underskrift AP: Godkendt og underskrevet
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2018 BA/VP:
Bemærkning til bilag 488: 11.009 kr.
Drøftet funktionsadskillelse. Menighedsrådet valgte kontrolmodellen: LMO sender hver måned
kontoudtog til Vibeke, der tager stikprøver.
Jørgen A drøfter m/Lene en forenkling af aflønning af Børnekor.
Drøftet hvad der skal afsættes frie midler til. Britta fører dette til regnskab.
Britta kommer med et bud på MR’s forklaring til regnskabet.
Godkendelse af endelig regnskab sker på MR-møde 27.3.
3.a. Vedrørende differentieret momsprocent:
Vi har gennemgået den differentieret momsprocent. Det er opgjort efter den nye model til brug
herfor udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd, BDO, PWC og kirkeministeriet. Vi, i
menighedsrådet, er enige i, at beregningen kan ligge til grund for momsprocenten på 44% Ud fra
vores viden og erfaring mener vi, at den differentieret momsprocent er retvisende.
4. Graverne forespørger om flisning af grenene fra sidste års hugst (beløber sig evt til 5000 kr) AP
Jørgen A drøfter punktet med graverne.

5. Status og aktuelle afgørelser af den nye præstebolig VP/JA: Byggeriet går som planlagt. Drøftet
tømning af nuværende præstebolig: Efterladte sager på præstegårdsloftet overlades til
nedbrydningsfirma. Vedr. sognehus og kontrakt med herberg: Vi kører videre med kontrakten
med herberget, der skal revurderes efter et år.

6.

Udflugt for Thorning og Grathe og Vium menighedsråd i år AP/VP: Vi ønsker at udsætte udflugten til
2020, da der er mange aktiviteter i år med indvielse af nyt sognehus, Himmelske dage m.m. Vedr.
deltagelse i Himmelske dage, aftaler vi, hvem der vil med, når vi kommer tættere på arrangementet
og om vi evt. skal spise sammen. Annie melder tilbage til Løvstad.

7. Eventuelt: Vibeke opfordrede rådsmedlemmerne til at deltage i indsamlingen af sponsorater til
kunstværk til nyt sognehus.
Ref. KN

