Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr.02-2017

Referat for menighedsrådsmødet d. 11 januar kl. 19.00 i Menighedshuset.
Afbud: Lis, Anette

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Dagsorden godkendt

+ ordstyrer

2.

Efterretninger

3.

Endelig godkendelse afregnskab 2015
Provstiet har godkendt regnskab 2015 i henhold

0rientering givet

til

revi sionsprotokollatet.

Behandlet Provstiet godkendelse af
regnskab 2015.

Bilag vedlagt.
MR skal behandle denne godkendelse på menighedsrådsmøde inden indlæsning i Dataarkivet på den
Digitale ArbejdsPlads (DAP).

4.

Takstblade 2017, Provstiet har udsendt takstblade for

2017.
Bilag vedlagt

Ny takstblade anvendes i2017.

Tag generel drøftelse af omkostninger i forbindelse
med begravelser når Anette kan deltage-

MR skal orienteres og drøfte anvendelsen af takstblade

i Sottrup

5.

sogn.

Procedure for godkendelse elektronisk faktura.
Proceduren er opdateret i henhold til roller i det nye
menighedsråd.

Procedure godkendt.

Bilag vedlagt

MR skal gennemgå og drøfte forretningsgang for
elektronisk godkendelse af faktura.

6.

Hvordan kommer vi som nyt menighedsråd i gang?
Drøftet hvorledes MR kanfå aJklaret hvadfokus eller
pilemærket er for den kommende periode.

Enig om at anangere en Yz -1 dag med
fokus på opgaver, aktiviteter som MR
bør prioritere i den kommende
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Enig om at arrangere en % -l dag medfokus på
opgqvef, aktiviteter som MR bør prioritere i den
kommende periode.
Mette undersØger om bekendt kan hjælpe med

periode.

processen.

En drøftelse om hvorledes bedst kommer i gang som
nyt MR.

7.

Anvendelse af Den Digitale Arbejdsplads DAP
Gennemgang og orientering omkring DAP og hvad der
findes af information.
Bilag vedlagt.

MR bruger fremadrettet DAP til
arkiv^

Givet orientering om DAP og mulighederfor at
arkiverer dokumenter og mails vedr. MR
F or m an d admin is tr e r e p o s tkns s en, udv al g adminis tr er e
selv arkiv mqpper.

MR skal fastlægge retningslinjer for anvendelse af
DAP samt arkivering af information.
Aftale hvem gør hvad samt hvad kommer på DAP og
hjemmesiden.

8.

Høringssvar fra Kirkeministeriet angående forsøg

i

folkekirken.
Vedlagt bilag (lortekst findes på DAP/KM

MR har pt. ingen interesse i deltagelse
i forsøgsordning.

hjemmeside)

MR skal drøfte interesse i deltagelse i forsøgsordning.

9.

Revisionsprotokollat vedrørende kassesyn.
Der har været et anmeldt beholdningseftersyn hos
kirkekassen regnskabsfører.

Vedlagt bilag.

Revisionsprotokollat godkendt.
Problemstilling med regnskabsfører
kan ene godkende betalinger drøftes
på kommende møde i DFR

Drøftet at der er en problemstilling med som revisionen
flere gange har påpeget at regnskabsfører kan ene
godkende betalinger. Drøjtes på kommende møde i
DFR

MR skal behandle revisionsprotokollat.
10. Orientering ved kontaktperson
Arb miljø drøfielse med medarbejder med opfølgning
på ajtalte måI. Starter medfællespersonalemøde med

Afløser for kirkesanger og korleder
drøftes ved næste møde.

Rikkefra NybøL.
MUS gennemført i 2A16.
Ida stopper til sommer, afløser skal /indes som
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kirkesanger og leder til børnekoret.

I 1. Orientering ved medarbejderrepræsentant

Afbud

12. Orientering ved præsten

-

Kalenderfor den kommende periode.

Fælles afiensang aJlyses (ikke annonceret)
Gudstjeneste d. 29 jan aflyses, fiernesfra kalender

Fastelavn aJholdes, planlægges til d. 26/2
Konfirmand lister og tidspunkter meldes ud tilforældre

på et møde.

i3.

Orientering ved formanden

-

Fælles kordegneordning, givet orientering omkr.

-

Sttftets godkendelse af nyt sognehus og ombygning

-

timefordeling
af gravehus
Henvendelse

fraforældre til korbørn ang.

aflønning

Lønafregning for koret undersøges
(Grete og Mogens)

14. Orientering ved udvalg
MRvil gerne dække udgifterne til ny messehagle
Udflugt med MR, midler drøftes på næste møde.

15. Formidling

af beslutninger.

Hvad ønske MR at kommunikerer fra møde
Kommende kirkekalender, kirkebladet osv.

-

Fastelavn
Kirkekalender,sogn.dk
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