Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 16. november 2017
Afbud: Per Reipurth

Mødepunkt

Referat og indstilling

1.Salme ved Charlotte Sejthen

Introduktion til og udførelse af sang ”Jeg er livets
brød”

2. Økonomi

Regnskabsfører John Karup og kasserer JS
fremlagde budget for 2018.
Dette er tilpasset primært i forhold til lønninger, hvor
der har været ændringer i ansættelsesforhold.
Kontoplanen er tilpasset så de enkelte formål under
kirkelige aktiviteter opnår mere gennemskuelighed.
Budgettet godkendt
Storring-Stjær Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
21118214, Budget 2018, Endelig budget afleveret d.
16-11-2017 19:55
Kvartalsregnskab fremlagt og gennemgået. Under
dette omtalt forbrug af el i kirkerne. Der skal arbejdes
på at få dette nedbragt i fremtiden.
Forsikring og udgifter vedr. skimmelsvampeangreb i
præstegården påvirker resultatet i dette år.
Provstiets bemærkninger til regnskab 2016 er set og
taget til efterretning.
Kasserer Jørgen Schmidt fremlagt muligheder for
brug af to banker. Rådet vedtager at vi fortsat bruger
Jutlander Bank som primær bank og beholder
Sparekassen Kronjylland som sekundær.
Formand Ingrid Jørgensen og kasserer Jørgen
Schmidt er begge tegningsberettigede
Regnskabsinstruksen er udsendt og godkendt.

3. Nyt fra ansættelsesudvalget

Ansættelsesudvalget har haft samtaler med
ansøgere til kirketjener-stillingen.
Til graverstillingen afholdes samtaler i kommende
uge.
Der er underskrevet aftale om samarbejds/vikarordningen for graver i Skovby og kommende
graver i Stjær

4. Fra personalemøde – orientering

Ved JB og organist Charlotte Sejthen.
På mødet omtalt at det ikke er tilladt at optage lyd
uden kunstnernes tilladelse er givet på forhånd. Dette
har konsekvenser for diskussionen om optagelse af
vielser m.m. samt videoer på hjemmesiden.

5. Kalender

Arrangementer for de kommende to måneder drøftet
og planlagt.

6. Konstituering

Punktet udskydes til første møde efter 13.marts, hvor
vi skal have suppleringsvalg

7. Suppleringsvalg

Opstillingsmøde 11. januar 2018
Connie Jantzen udpeges som mødeleder
Valgbestyrelse : JB, BK og IJ
Annoncering: Kirkebladet, Sognets hjemmeside,
Stjær-net, plakater.
Rådet evaluerede året

8. Evaluering

Næste mødedato endnu ikke fastlagt
Referent Bendt Kristensen

