Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr. 45-2016

Referat fra menighedsrådsmødet d. 12 oktober kl. 16.30 i Menighedshuset.
Afbud: Vibeke,

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Efterretninger
Ingen

3.

Budget 2017 - endelig ligning 2017
Modtaget endelig ligning 2017 fra Provstiudvalget.
Provstiudvalgets bemærkning til driftsrammen er bl.a.
Provstiudvalgets beslutning om, at nedskrive likviditet
stillet til rådighed af provstiet med 50% betyder, at I
får et lidt mindre ligningsbeløb ind til driften.

MR godkender budget 2017.
Sottrup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 97508968, Budget 2017,
Endelig budget afleveret d. 10-102016 15:32

Vedlagt som bilag
Det er uklar hvad korrigeret driftsrammen på -116.278
kr. betyder for budget 2017.
Afklares med PU.

MR skal vurdere budget 2017 og evt. ændringer i
budget poster.
4. Provstiudvalget beder MR tilslutte sig anvendelse af
puljer
Menighedsrådets tilslutning efter budgetsamråd 2017
gældende for følgende puljer: Maskinpulje, Betingede
bevillinger, Helhedsplaner

MR tilslutter sig PU’s anvendelse af
puljer; maskinpulje, betingede puljer
og helhedsplaner.

Som bekendtgjort på Budgetsamrådsmødet, bedes
menighedsrådene tilslutte sig puljerne ved
førstkommende MR-møde.
Sønderborg Provsti
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Vedlagt flere bilag.

MR skal tage stilling til Provstiudvalgets beslutning om
anvendelse af puljer.
5.

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015.
MR skal behandle protokollatet og bemærkninger skal
indskrives i referatet fra mødet.
Det underskrevne referat fra MR-mødet skal indlæse
på den Digitale Arbejdsplads senest den 15. oktober.
Vedlagt som bilag

MR skal behandle revisionsprotokollatet til
årsregnskab 2015.

MR har gennemgået protokollat med
følgende bemærkninger.
Angående pkt. 5
Taget til efterretning. MR følger
anbefaling fra PU (møde d. 31 maj)
om anvendelse af SIFI banker.
Udbetaling i forbindelse med
sognehusbyggeri er placeret i
Sydbank.
Pkt. 8 -10.
Taget til efterretning og vil i
forbindelse med regnskab 2016
genoverveje skøn. Følger
Regnskabskontoret retningslinjer.
Pkt. 14-18
Taget til efterretning. Vil blive drøftet
med regnskabskontoret mht. løsning
på funktionsadskillelse.

6. Energimærkning af folkekirkens bygninger
Provstiudvalget har drøftet, hvorvidt opgaven kunne
lægges i Provstiet mht koordinering oa.
PU mener, at menighedsrådene selv skal agere i de
respektive sogne, da forskellene mellem
menighedsrådenes bygninger er så store, at det er
vanskeligt, at lave nogle generelle betragtninger og
aftaler
Udsat fra sidste møde.

Energimærkning udsættes til efter
afsluttet af om- og tilbygning af
graverbygning.

MR har pt. 2 bygninger som efter reglerne skal
energimærkes, menighedshusets og graverbygningen.
Da graverbygningen står foran om- og tilbygning vil en
energimærkning ikke være relevant pt.
Menighedshuset påtænkes nedrevet inden for de
kommende år.
MR skal tage stilling hvorledes opgaven håndteres.
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7. Orientering ved kontaktperson
Løn til kormedlemmer er bragt i orden. Fremover udbetales løn månedsvis.
Børnekoret holder et lille julearrangement.

8. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Grandækningskursus d. 25 okt. ved Sottrup kirke
Forplejning, morgenkaffe og frokost er bestilt.
Vurdering af nyt Kirkegårdssystem (Lorens, Anette)
Ferie i uge 42 (Anette)
9. Orientering ved præsten
Afbud.

10. Orientering ved formanden
LM går ud af Den Sønderjyske Forening af
Menighedsråd ved
Bestil kalender.
Nyt Sognehus godkendt af PU og sendt til Stiftet som
har sendt sagen til videre behandling hos konsulenter.
Sottrup og Nybøl pastorat, kommunikation omkring
beslutning er sket uden koordinering med
menighedsrådet i Sottrup hvilket er ærgerlig.
11. Orientering ved udvalg
Koncert med Ida og kollega vil gerne afholde
kirkekoncert (eftermiddag d. 13 nov.).
18 dec. Koncert med Kor 92.
Indsats til kirkekalk indsendt til vurdering/reparation.
12. Evt.
Røde Kors er i menighedshuset torsdag d. 24
november.
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