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As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd

Dato: 18-09-2019 17.00 - 21

Møde nr. 8-2018

i Kirkebakkehuset

Afbud: Joan & Jette

Dokumenter til sager på mødet kan ses
hos formanden efter tlf. henvendelse.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1 Godkendt

2. Godkendelse og underskrift
af referat fra sidste møde.

Ad 2 Godkendt

3. Generel drøftelse af
tilslutning til gudstjenester
og arrangementer

Ad 3 Punktet drøftet ud fra spontane indtryk og udsagn.
Aktivitetsudvalget fortsætter drøftelserne og overvejelser af
konkrete initiativer og fremlægger oplæg til senere fornyet
drøftelse i menighedsrådet.

4. Evaluering af arrangementer Ad 4
a) Ok besøgt, men vejret holdt nok nogen fra at møde op.
b) Ok. Pænt besøgt. God fortæller
c) Gik fint. Ros til medarbejderne for pyntningen.

a) Friluftsgudstjeneste 1-09-19
b) Foredragsaften 3-09-19
c) Høstgudstjenester 08-09-19

5. Kommende arrangementer
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Maleriudstilling 22-09
Sangeftermiddag 24-09-19
Fællesspisning Kbh. 25-09-19
Koncert Janne Mark 29-09-19
Koncert KorDania 6-10-2019
Højskolefterm. Hvide busser 810-2019

6. Meddelelser fra formand,
kontaktperson og udvalg.
a) Orientering fra Landemode.
b) Orientering fra budgetsamråd
c) Orientering v/ kontaktperson:
d) Medd. / Orientering / andre

Ad 5 a) - f): Planlægning og aftaler ok

Ad 6: Formanden oplyste at have modtaget anerkendelse for
kirkens program i efteråret og videregav denne til
Aktivitetsudvalget.
a) Stiftets nye kommunikationsmedarbejder giver gerne råd
til menighedsråd om kirkeblade og anden kommunikation.
b) Taget til efterretning
c) Taget til efterretning. Olav arbejder videre m kvotestilling
d) -

6. Revisorpåtegning af R 2018. Ad 6 Revision af regnskab 2018 modtaget: Revisionen har
ikke givet anledning til bemærkninger. Menighedsrådet tager
det til efterretning.
7. Revisionsprotokollat R 2018 Ad 7 Revisionen har ingen kritiske bemærkninger eller
påbud. Menighedsrådet tager det til efterretning. Alle
medlemmer har underskrevet revisionsprotokollatet.
8. Eventuelt.

9. (Lukket punkt): Drøftelse og
evt. beslutning om overgang
til brug af Regnskabskontor
for sognene i Hedensted
Provsti.
(Bilag til medlemmerne.)

Ad 8 Gudstjeneste i kirken d.d.med beboere og hjælpere fra
Birkelund. Efterfølgende kaffe-samvær i Kirkebakkehuset.
Arrangementet meget vellykket og påskønnet.
Ad 9 Vedtaget at tilslutte AKJ til Regnskabskontoret for
sogne i Hedensted provsti fra 1.januar 2020 og derfor opsige
samarbejdet med EY. Beslutningen er ikke begrundet i
utilfredshed med samarbejdet med vores samarbejdspartner
hos EY.
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Dagsorden

Beslutning

Der holdes pause i det ordinære
menighedsrådsmøde for
gennemførelse af offentligt
menighedsmøde kl. 19.00 -

Der afholdtes offentligt menighedsmøde for fremmødte med
information om menighedsrådets og sognenes økonomi,
budgetter, større dispositioner, fremtidige
vedligeholdelsesarbejder, planer og overvejelser samt
indhentning af ideer og evt. kritik. Endelig orientering om
menighedsrådsvalget 2020 og de nye lovbestemmelser
herom.

Juelsminde, den 18-09-2018

underskrifter

