Viskinge-Avnsø Menighedsråd

Rådsmøde

Dato: 24/10 2019

Blad nr. 34

Kl.: 19.00

Formandens initialer: LC

Sognegården
Til stede: Kirsten Hansen, Sanne B. Kristensen, Birthe Andersen, Bjarne Chorfixsen, Bent Christensen, Lonni
Jensen, Lotte Chorfixsen
Tilhørere: ingen
Afbud: Jane Kristensen, Pernille Boserup
Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Godkendt
Pkt. med flytning af urne tilføjes som pkt. 12

2: Godkendelse af referat af 19. september og 16.
oktober 2019

Godkendt

3: Kvartalsrapport pr. 30/9 2019
-

Kvartalsrapport 1/1 – 30/9-2019, udsendt
mandag, den 21. oktober 2019, viser er
forbrug på 61,58%.

Gennemgået og godkendt

4: Budget 2020
-

Tilrettet og endeligt:
2.508.535 driftsrammen
705.336 anlægsrammen
3.213.871 samlet kirkelig ligning
Anlægsrammen fordeler sig således:
433.336 afdrag på lån
49.000 kalkning af Avnsø kirke
47.000 kalkning af Aunsø gl. kirke
12.000 orgelbænk til Viskinge kirke
20.000 bærbar PC og projektor til undervisning
64.000 interaktivt smartboard til sognegården
80.000 luft/luft varmepumpe til graverhus/værksted

5: Revisionspåtegning på årsregnskab og udskrift af
revisionsprotokol for 2018
-

Menighedsrådet har ansvar for at etablere

Budget afleveret.
Årsbudget 2020 er blevet afleveret til provstiet.
Budgettet er blevet påført tidsstemplet 24-10-2019
19:17
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Dagsorden

-

-

-

-

systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
Revisionen anbefaler, at det løbende vurderes, om der er etableret tilstrækkeligt effektive supplerende kontrolforanstaltninger.
Revisionen henstiller at differencer på konti
for afregning af skyldig ATP og Feriepenge
afklares og udlignes.
Honorarer for babysalmesang og musik ved
høstgudstjeneste er ikke indberettet som Bindkomst. Honorarerne skal lønangives til
SKAT.
Kontantbeløb på 1.000 i svendegave skal
indberettes.
Revisionen har ingen væsentlige kritiske
bemærkninger til rapporten.

Beslutning

Ok

CPR.nr. eller CVR nr. skal opgives

Er indberettet

Gennemgået

6: Udskrivning af regninger
-

Hvis der etableres et fælles regnskabskontor, Udsættes, til det er afklaret om der etableres et
har bedt om en pris
fælles regnskabskontor

7: E-post
-

Opsætning 1.100 kr. + moms
Abonnement 590 kr. + moms

Iværksættes af Arne

8:Evaluering af arrangementer
-

Høstgudstjeneste i Avnsø kirke
10/10 Kaare Norge i Føllenslev kirke

Gode arrangementet

9: Planlægning af kommende arrangementer
-

27/10 BUSK med konfirmander uden
overnatning.

10: Hvad vil vi gerne?

Tilmeldinger/afmeldinger mangler
Sanne har planlagt dagen med frivillige hjælpere
1. kvartal
Nytårskur
Hellig tre konger
Kyndelmisse
Fastelavn
Sogneaften om H.C.Andersen
2. Kvartal
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Dagsorden

Beslutning
Påskemåltid
Midsommer
Kristi Himmelfart
Grundloven
4/5 maj – 75 år
Orienteringsmøde om valg til menighedsråd
Konfirmationer
Sogneudflugt
Amfi
3. kvartal
præstegårdskaffe
Vesterlyng
Bikergudstjeneste i Gl. Aunsø Kirke
Høstgudstjenester og møde med
menigheden
Valg af nyt menighedsråd
4. kvartal
BUSK
Alle helgens dag
Lystænding
De 9 læsninger
Julekoncert
Minikonfirmander
Dagplejer
Skoler
Sognegårdens 10 års jubilæum
Spil dansk

11: Tilbud fra Røde Kors
-

7 timer førstehjælp ved hjertestop, ulykker
og akut opstået skade og sygdom
5,5 timer ved hjertestop og sygdomme
4 timer (basis) førstehjælp ved hjertestop
3 timer opdatering af førstehjælp ved
hjertestop
3 timer opdateringskursus, livreddende
førstehjælp

4 timer til en pris af 7.000 kr. med op til 16 personer.
Datoer vil blive udmeldt, når aftalen indgåes.

12. Flytning af askeurne
Familien ønsker at urnen på UG-1575A, der er nedsat Kræver underskrift fra alle 3 søskende samt accept af
i november 2000 flyttes til fællesgraven.
prisen:
I henhold til bek. 1171 af 19. september 2016 § 25,
stk. 2 kan MR tillade flytning, men det kræver en ny
10 års periode.

Kr. 1.900 for en ny 10 års periode
Kr. 1.212 for flytning af urne samt en ny urne.
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Dagsorden

Beslutning

13: Orientering
-

fra medarbejderrepræsentanten

-

26/9 Kirkens Forum med Kirsten og Sanne

-

3/10 Christina har gennemgået den nye
kalender fra Brandsoft, der skal benyttes fra
23/11-2019

-

14/10 budgetsamråd vedr. budget 2020
Takstblad 2020 Kalundborg Provsti blev
udleveret

-

Der skal udarbejdes ny kirkegårdsvedtægt
med takstblad.

-

23/10 kirke- og kirkegårdsudvalget, referat
bliver udsendt

-

20/11 kursus for formænd og næstformænd i
Lotte deltager
Jyderup sognegård

-

25/11 økonomistyring med fokus på
lønudgifter i Svallerup sognegård

-

1/1 Der skal ansættes ny organist i BBA

-

6/2 konfirmandtræf i Roskilde

-

Tilbud fra Erik Kure på foredrag om og
koncert på Avnsø kirkes orgel, der har 50 års
jubilæum i 2020

Birthe skal oprettes

Vi takker nej

-

Roskilde Stift anmoder om protokol fra 15/8

-

Tilbud om rensning af tagrender for 15.500
kr. er accepteret.

Ny årlig aftale med – 10%

-

Kursusdag for kontaktperson lørdag, den
26/10 i Finnerup ”god menneskelig ledelse”

Lotte deltager

-

Ønsker indhentes til julegaver

-

Birthes 10 års jubilæum afholdes torsdag,
den 2. januar kl. 9.00 i sognegården.
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Dagsorden

Beslutning

14: Evt. nye møbler til sognegården, sættes på
dagsordenen til næste møde
”Kirkerne i gl. Bjergsted” drøftes på fælles rådsmøde.

Mødet hævet kl. 21.00

Lotte Chorfixsen

Kirsten Hansen

Bjarne Chorfixsen

Bent Christensen

Sanne B. Kristensen

