Jerlev Kirke

Dato 14-10-2016

Blad nr. 144
Formandens
initialer:

Der indkaldes til menighedsrådsmøde
onsdag d. 19 oktober kl. 19.00 hos Christel Grønfeldt Grenen 6
Dagsorden :
1. Orientering ved formanden : intet at bemærke

2. Økonomi
- kvartalsrapport 3/2016 : forelagt
- behandling og godkendelse af budget 2017 : gennemgået.
Kirkelig ligning 986.000 kr
Driftsudgifter 986.000 kr
Driftsresultat
0
Anlægsligning
0
- behandling af revisionsprotokollat årsregnskab 2015 : kommentarer til
revisionsprotokollat regnskab 2015 :
Punkt 5. Jerlev kirkekasse benytter Jyske Bank, der er en af de 5 største
banker i Danmark og vil, som vi har fået oplyst, ikke få lov til
at gå konkurs.
Punkt 6. Taget til efterretning. Menighedsrådet var på daværende tidspunkt
ikke opmærksom på, at der var et problem i den forbindelse.
Punkt 7-8. Menighedsrådet har efter bedste evne vurderet momsprocenten,
som vi stadig fastholder. Menighedsrådet finder det i øvrigt
urimeligt, at skulle forholde sig til en så kompleks
regnskabsteknisk detalje og opfordrer til, at problemet behandles i
provstiet, hvilket også er foreslået af andre på et budgetsamråd
tidligere på året.
Punkt 9. Forelægges regnskabsansvarlig.
Punkt 10.Menighedsrådet finder det ikke ansvarligt at anbringe midler på
konti med mulighed for højere forrentning gr. større risiko.
Punkt 14-15-16-17. Jerlev kirkes regnskab føres af Landsforeningen af
Menighedsråd. Foreningen har ansvarsforsikring der dækker for
evt. besvigelser af ansatte.
Se i øvrigt punkt 18.

3. Behandling af samarbejdsaftale for budgetår 2017 med Vejle Provsti. :
Gennemgået og godkendt.

4. Tag graverbygning : intet nyt
5. Projekt ”Børnevenlig kirke”: der arbejdes på projektet

6. Menighedsrådsvalg 2016 :
Opstillings- og orienteringsmøde d. 13.9. i Jerlev Kulturhus.
Efter mødet blev der lavet en kandidatliste, hvor følgende blev opstillet
i prioriteret rækkefølge :
1. Carsten Bjerre
2. Arne Gadager Jørgensen
3. Johann Petersen
4. Henning Madsen
5. Kurt Stoldt
og stedfortræderliste i prioriteret rækkefølge:
1. Martha Mosegaard
2. Christel Grønfeldt
Da der ved fristens udløb for indlevering af kandidatlister d. 27.9.2016
Kl. 19 kun var indleveret ovennævnte liste over kandidater, aflyses
valget d. 8.11.2016 og ovennævnte er derved valgt til menighedsrådet.
7. Kommende arrangementer
- 13/11 salmesangens søndag, Højen Kirke
- Studiekreds om Luther d. 7.2., 7.3. og 21.3.2017.
- Sommermøde i 2017 i Jerlev kirke.

8. Eventuelt : afslutningsaften for det gamle menighedsråd d.18.11.

9. Næste møde
- konstituerende møde : d. 23.11. hos Johann Petersen.
Referent Christel Grønfeldt

