	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Menighedsråd 3210 Vejby Sogn
Ekstraordinært møde 25. oktober kl. 16.30
Mødedeltagere Jørgen Kragh, Marianne Zinck, Claus Sætter-Lassen, Lillian Hopen, Ulrik
Pilemand, Cannot Kroner
Gæster
Thomas Skov med flere fra menigheden
Fraværende
Vibeke Højlund og Jeanne von Benzon
med afbud
Mødet slut
19.00
Pkt.
1

Emne
Dagsorden og offentlig
spørgetid

2

Post og siden sidst

3
3.1

Orientering
UsSaga Ka og meddelelser
Formand

3.2

Næstformand

3.3

Kasserer

Dagsorden blev godkendt med den tilføjelse at der blev
startet med offentlig spørgetid. Desuden blev punkt 4.3 og
4.4 udskudt til kommende møder.
Fra de fremmødte blev der spurgt ind til organistkontoret
og hvorfor at organisten ikke skulle have et kontor.
Formanden forklarede beslutningen om at sekretæren ikke
skal sidde i et rum som er en del af præstens private bolig,
da de ikke kan adskilles. Der var ikke andre steder at flytte
sekretæren hen end ind i organistkontoret.
- Der blev spurgt til Henrik Lund-Andersen og hans
eksklusion af menighedsrådet. Formanden ville ikke tale
om personen når han ikke er til stede. Formanden tilbød at
stille op til et møde i lokalrådet vedr. Henrik LundAndersen hvis han selv ville være til stede.
En fremmødte sagde at der manglede referat i kirken fra
perioden 14/3 til 11/8. Formanden undersøger og bringer i
orden hvis der mangler.
Tak fra Tisvildekoret for lån af K-hus
Projektor forventes færdig i uge 45
Provstiudvalget er blevet valgt
Diakoni-Stiftsdag den 11. nov
Reception i anledning af bogudgivelse 10. nov. En ny bog
om kirkerne udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet
Positiv support fra og dialog med vores nye provst og hans
provstiudvalg. Møde fredag den 27. kl 10.00 i Vejby med
næstformand Bent Peetz.
Meddelelser fra kassereren.
Efter 3 travle måneder for vores ”nye” menighedsråd er vi
nu ved at være helt på plads med den daglige
administration. Vores ”hovedkvarter” summer af daglig
aktivitet. Og vi har fået mange nye hjælpsomme venner i
vores netværk: Peter og Thomas fra Landsforeningen i
Sabro, Gurli i Løncentret i Roskilde, Brandsoft i Herning,

	
  

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Provstiet i Helsinge og vennerne i Tibirke som de vigtigste
Kvartalsrapport; 3. kvartal 2017
Blev gennemgået af kassereren og godkendt.
Som nævnt tidligere er budgettet ikke udarbejdet efter de
planlagte og forventede aktiviteter i 2017.Derfor ser
sammenligning imellem regnskab og budget ind imellem
lidt underlig ud – især på detaljeret niveau.
Rapporten for 2. kvartal var ikke retvisende. Manglende
udgifter og en del fejl er nu langt hen ad vejen rettet.
Bogføringen for 3. kvartal ser god ud efter
princippet: ”gøre det rigtigt” og ikke nødvendigvis ”gøre,
som vi plejer”. Men der bliver først god overensstemmelse
imellem budgetter og regnskaber i 2018.
Driftsregnskabet ser rigtig fint ud med et akkumuleret
overskud på kr. 66.009,31
Hjemtagning af vores økonomiske administration har
medført betydelige besparelser og store praktiske fordele
for ansatte som for menighedsrådet. Kortere
beslutningsprocesser og langt bedre styring af økonomien.
Medarbejderne skal ikke længere aflevere bilag og
regninger flere kirkesogne væk, hvilket umuliggjorde
kontrol og attestation efter lovgivning og
regnskabsinstruks. Som noget helt nyt bliver alle bilag nu
behørigt kontrolleret og attesteret før betaling og
bogføring.
Al administration følger menighedsrådets nye sæt af
vedtægter og instrukser i øvrigt. God information til og
gennemsigtighed for ikke mindst kirkens ansatte.
I en lang årrække har skiftende menighedsråd hverken
kendt eller anvendt alle de muligheder, for information om
og styring af økonomien, som findes i kirkernes meget
store kompleks af forskellige systemer og deres funktioner.
Det er vi nu begyndt at gøre efterhånden, som vi opnår de
nødvendige kompetencer. Hidtil er kun brugt det absolut
minimale - for lidt, eksternt og uden for menighedsrådets
indflydelse.
Vi ser frem til at kunne informere menighedsrådet på hvert
møde og spare lidt på papiret ved at bruge vores nye
teknologi, som er på vej.

3.4

Kirkeværge

Kalkning af kirken

	
  

3.5

Kontaktperson

3.6

Medarbejderrepræsentant

3.7

Medlem

4

Emner til behandling og
beslutning

4.1

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Kirkeværge afventer tilbud fra en anden konservator. Vi afventer et nyt og formodentlig billigere tilbud. Mange
opgaver kunne graverne hjælpe med efter aftale med
kirkeværge.
Rengøring af K-hus og kontorer i præstegård
Kontakt person laver aftale med nuværende rengøring i Khus og præst sørger for en rengøring i
præstegårdskontorerne.
Lillian efterspørger 1. hjælpskursus til ansatte og
MRmedlemmer – Lillian spørger graverne om at finde et
tilbud
- Budget 2018 herunder anlægsarbejder
Ad. dagsordens punkt 4. Budget 2018. Udkast til version 2
er fremsendt forud for mødet og skal behandles her.
Budgettet balancerer (med kr. 359.). Men heri er
renteindtægter medregnet for lidt med kr10.302,-.
Udgifterne til forsikring skal muligvis opjusteres med
andre kr. 10.000?
Status. Vores formueforhold fremgår af passivsiden.
Fordelingen af formuen på de forskellige konti vil jeg
gennemgå nærmere på næste møde, hvor vi også skal se på
regnskabet for 2016. Men vi går ikke fallit lige med det
samme.
Budgettet blev godkendt
Anlægsarbejder:
Udkastet til anlægsarbejderne blev godkendt.
Cannot rejste et tidligere ønske om et flygel i K-huset.
Marianne forslog at vi ansøgte fonde.
Lillian mente at et flygel ville fylde for meget.
Claus: organisten er blevet bedt om et oplæg, som MR
afventer.

4.2
4,3

4.4
5

Emner til drøftelse

K-husets fremtidige navn: Menighedshuset eller
Sognegården. ”Sognegården” blev vedtaget.
” Brugen/benyttelse af ”Huset/Gården” – til hvad, hvornår,
hvem (MR, præster og medarbejdere har 1. prioritet), evt.
pris for benyttelse, m.v. v. Kontaktperson
Udskudt til næste møde
Aktivitetsudvalget - Genoprettelse af aktivitetsudvalg
(medlemmer og opgaver)
Udskudt til næste møde
Juleaften v. CS-L

	
  
6

Eventuelt

7
8

Næste møde(r)
Lukket punkt

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Kontaktpersonen får mandat til at bevillige vikarer hvis
nødvendigt juleaften.
Mariannne undersøger mulighederne for at vi holder
juleaften for ensomme eller andre som mangler et sted at
holde juleaften. Eller hvad vi kan gøre diakonalt juleaften.
8. nov. kl. 16.30
Udskudt til næste gang

