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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 14-05-2019 17.00 – 21

Møde nr. 5-2019

Kirkebakkehuset, Juelsminde Afbud: Birgit Kruuse
Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Indsat punkt 5 b godkendt

2. Godkendelse og underskrift
af referat fra sidste møde.

Ad 2 Godkendt

3. Vedtagelse af budgetforslag
2019 til indsendelse inden 1.
-06-19. Fremlægges af
kasserer og regnskabsfører.
Regnskabsfører deltager
kl.17-18. (Rammetildeling
for 2020 fra provstiudvalget
samt provstens vejledning
vedhængt til medlemmerne.
Budgetforslaget forventes
sendt til medlemmerne
mandag den 13-05-2019)

Ad 3 Budgetramme for 2020 fra provstiudvalget blev taget til
efterretning og budgetforslaget blev herefter fremlagt,
kommenteret og godkendt. Budgetforslaget blev indberettet
den 14. maj 2019.

Ad 4 Kvartalsrapporten taget til efterretning og godkendt
4. Behandling af Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 ved
kasserer og regnskabsfører.
(Kvartalsrapporten
udsendes af kasserer til
medlemmer, snarest, når
den er færdig.)
Ad 5
a Der er bevilliget midler til stort se alle arbejder på
5. a) Prioritering og beslutning synslisten, på nær plankeværk ved Juelsminde Kirke og
om udførelsesår for arbejder indvendig kalkning i Klakring Kirke. Der er behov for, at
på synslisten og i relation til kirkeværger og graver holder gang i arbejderne på synslisten
den givne bevilling til
i kontakt med bygningssagkyndig.
synsarbejder.
b Godkendt at flytte urne under de betingelser, menigheds5 b) Flytning af urne.
rådet har stillet.
Ad 6
6. Evaluering af arrangementer a Kirkeværger gennemgår kirkernes klapstole og finder den
a) Evt. praktiske forhold ved årets bedste løsning.
konfirmationer.

Ad 7
7. Kommende arrangementer
a) Korets forårskoncert 23-052019
b) Sogneudflugt 26-05-2019. Evt
forhold i forbindelse med EUvalget samme dag.

8. Meddelelser fra formand og
udvalg.
a) Orientering / kontaktperson.

Ad 8
a Indbrud i Kirkebakkehuset er anmeldt til forsikring og
godkendt.
b Den ledige stilling til kirkemusiker er slået op.
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b) Orientering / andre
9) Eventuelt.

Ad 9 -

10) (Lukket punkt) Udsatte
beslutninger fra sidste møde vedr.
rengøring og værtsskab i Kirkebakkehuset.

Ad 10 Der slås en stilling op vedr. rengøring og værtsskab i
Kirkebakkehuset.

Juelsminde, den 14-05-2019

underskrifter

