Aaby sogns menighedsråd

Menighedsrådsmøde i Aaby sogn
d. 14. marts 2019 kl. 19.00
i Aaby sognegård

Pkt

Dagsordenstekst:

Protokollat:

Ved mødets begyndelse:

Frans Rossing Andersson.

Fraværende:

Afbud fra Line og Brian.
Pkt. 7 og pkt. 4 blev behandlet først.

1

Godkendelse af dagsorden.

2

Orientering om indgåede sager.
Der henvises til DAP.

3

Orientering fra formanden.

Godkendt.

Formanden indskærper, at alle deltager på
møder, hvor der er mødepligt. Fremover vil det
fremgå af dagsorden, hvis der er mødepligt.
Der er provstesyn d. 6. juni kl. 8.30. Til næste
møde laves et forslag til, hvad der skal gennemgås
og hvem der deltager. Det årlige syn torsdag d.
25. april er aflyst.

4

Årsregnskab 2018:
Årsregnskabet for Aaby
kirkekasse fremlægges af Eva
Larsen, Huset Venture
Nordjylland til godkendelse.
Bilag:
- Regnskabsudkast 2018.
- Forklaring i tal 2018.
- Budget, art.
- Budget, formål.

Eva præsenterede ny momsberegningsmetode.
Den nye metode vil betyde, at kirkegårdsmomsen
ændres fra 57% til 38% (af 25%).
Det blev besluttet at beholde den nuværende
momsmetode. Begrundelsen er, at kirkegården
har en høj grad af egenfinansiering (44,5%).
Jens Dige fremlagde tanker omkring provstiets
budgetmodel, ny feriepengelov og krav om
ansvarsforsikring på køretøjer på kirkegården,
som vil have betydning for fremtidens budgetter.
Huset Venture giver besked, når den nye ferielov
på statens område bliver vedtaget.
Årsregnskabet for 2018 blev gennemgået og
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godkendt med følgende stempel:
”Aaby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 65532816,
Regnskab 2018, afleveret d. 14-03-2019 kl. 19.47”
5

Kirkegårdsvedtægt.
Jens Dige fremsender udkast til
revision af vedtægten for Aaby
kirkegård til drøftelse.

6

Jens havde fremsendt en supplerende tekst, som
blev drøftet. Det blev besluttet at denne tekst,
med enkelte rettelser, indarbejdes i
kirkegårdsvedtægten, som sendes til godkendelse
i provstiet.

Bilag:
- Udkast til kirkegårdsvedtægt.

Jens fremsender endelig kirkegårdsvedtægt.

Ansøgninger:

Ansøgningen imødekommes med 70% af beløbet
som tidligere.

Ansøgning fra FDF.
Der ansøges om tilskud til
diverse aktiviteter i 2018 på kr.
3.600,20 hos Aaby og Vedsted
menighedsråd.
Bilag:
- Ansøgning fra FDF.
- Ansøgning fra FDF,
dokumentation.

Ansøgning fra KFUM-spejderne.
Ansøgningen imødekommes med 70% af beløbet
Der ansøges om tilskud til
som tidligere.
medlems- og lederuddannelse på
kr. 3.330 hos Aaby og Vedsted
menighedsråd.
Bilag:
- Ansøgning fra KFUM-spejderne.
- Ansøgning fra KFUM-spejderne,
dokumentation.
Ansøgning fra KFUM spejder
Anders Winther Dyrmose.
Der ansøges om et tilskud til
deltagelse på 24. World Scout
Jamboree 2019. Der ansøges
ikke om et specifikt beløb, men
turen koster kr. 23.500.

Ansøgningen blev ved flertalsafgørelse ikke
imødekommet. Menighedsrådet prioriterer, at
midlerne kommer flere til gode.
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Bilag:
- Ansøgning fra Anders Winther
Dyrmose.
Ansøgning fra ”Folkekirken på
Festival 2019”.
Der ansøges om 1.000 kr. til telt
på Nibe Festival.

Ansøgningen blev imødekommet.

Bilag:
- Kirketeltet 2019 – Ansøgning til
menighedsråd.
7

Anmodning fra menighedsrådsmedlem Tina Stenfeldt.
Tina anmoder menighedsrådet
om lov til at udtræde af
menighedsrådet.

Anmodningen fra Tina blev imødekommet.
Erik sender skrivelse til biskoppen med
anmodning om at fortsætte perioden ud med kun
ni menighedsrådsmedlemmer, da suppleanten
Else Østergaard Olesen ikke ønsker at indtræde.

Bilag:
- Skrivelse fra Tine Stenfeldt.

8

Valg af kasserer.

Brian blev valgt som kasserer.

Gennemgang af bankforhold.

Grundet mindre omkostninger blev det besluttet
at skifte til Sparekassen Vendsyssel. Den
forventede årlige besparelse er ca. 12.000 kr.

Erik har undersøgt vilkårene
vedr. renter og gebyrer hos hhv.
Nordjyske Bank Sparekassen
Vendsyssel.
9

Hjælp til konfirmation.
Der er behov for hjælp med
praktiske opgaver ifm.
konfirmationerne.
Datoerne er:
- Lørdag d. 13. april kl. 10.00
(CTU specialafd. v/A. Udmark).
- Søndag d. 5. maj kl. 10.15
(Friskolen).
- Fredag d. 17. maj kl. 9.00

Tage.
Erik og Tage.
Else og Marie.
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- Fredag d. 17. maj kl. 11.00.
- Lørdag d. 18. maj kl. 8.30.
- Lørdag d. 18. maj kl. 10.15.
- Lørdag d. 18. maj kl. 12.00
- Søndag d. 19. maj kl. 10.15.

Else og Marie.
Erik.
Inge-Marie.
Rigmor.
Else og Jens Anton.
Det undersøges, om Ingelise er til stede ved
konfirmationerne lørdag d. 18. maj, så der ikke er
behov for to vagter.

10

Evaluering af kirkebilskørsel.

Der har ikke været særlig stor brug af ordningen.
Else og Inge-Marie arbejder videre på en enklere
ordning, hvor brugerne kan bestille kirkebilen på
samme måde som en taxa.

11

Nøglepolitik.
v/ Frans.

Det blev bestemt, at organisten,
kirkegårdslederen og kirke- og
kulturmedarbejderen skal have A-nøgle.

12

Orientering fra udvalg m.v.:
a. Bygnings- og kirkegårdsudvalg.

b. Korudvalg.
c. Koordinerings- og akt. udvalg.
Overvejelser vedr. betaling til
koncerter/sogneaftener.

d. Kirkebladsudvalg.
e. Gudstjenesteudvalg.
f. Forretningsudvalg.
g. Kirkeværge.
h. Kontaktperson.

a. præstegården er færdig indvendig. Der er
modtaget tilbud på færdiggørelse af det
udvendige arbejde.
Der er givet dispensation til pavillonen i yderligere
to år.
Der er fejl i opgørelsen af forbruget af el i
pavillonen i sognegården. Der kan spares energi,
men ikke i samme målestok, som tidligere oplyst.
Der arbejdes på at få de synsudsatte ting væk.
b. Intet nyt.
c. Udvalget arbejder på et spændende
koncertprogram. Der er tanker om, at der ved
koncerter kan opfordres til at give en frivillig gave
til et velgørende formål. Desuden kan der
opkræves en beskeden entré til arrangementer
med dyrere kunstnere / foredragsholdere.
d. Intet nyt.
e. Intet nyt.
f. Intet nyt.
g. Jens Dige deltager i et seminar i Viborg Stift
vedr. præsteboliger. Jens Dige og Søren har
desuden deltaget i kirkegårdskonference.
h. Lønsatser for vikarerne er gennemgået, og har
ikke givet anledning til ændringer.
En lille forskel i lønsatser til forskellige hjælpere
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i. Kasserer.
j. Præster.
Friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag.

skyldes formentlig nyt lønsystem. Fremover får
alle den samme takst.
Medarbejderne har ønsket et møde med
regnskabsfører Eva Larsen fra Huset Venture, for
at få et indblik i budgetter m.v. Eva inviteres i
forbindelse med næste medarbejdermøde. Dato
herfor udmeldes pr. mail.
i. Intet nyt.
j. Gudstjenesten afholdes sammen med Vedsted
Kirke, på Skipper Clements Plads i Ryå. Der
planlægges at lave nogle aktiviteter her. Else og
Jens Anton deltager i dette arbejde.
Torsdag d. 21. marts deltager Frans og to
kommende konfirmander i et program på tv2
Nord.
k. Intet nyt.

k. Medarbejderrepræsentant.
13

Eventuelt.

14

Lukket pkt.

Jens Anton foreslog, at opgaver i våbenhuset
færdiggøres.
Frans oplyste, at sogneudflugt til Thisted
formentlig bliver d. 18. august.
Inge-Marie oplyste, at det faste personale
modtager en lille påskehilsen.
Gavepolitikken tages på som et punkt på næste
møde.

Mødet slut:

23.27.

Aftensang:
Kaffe:

Erik
Tage og Inge-Marie

Aabybro d.
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____________________
Erik Frederiksen

____________________
Brian Ditlev Christensen

____________________
Inge-Marie Fredborg

____________________
Tina Stenfeldt

____________________
Jens Anton Nielsen

____________________
Jens Dige

____________________
Marie Thomsen

____________________
Tage Sørensen

____________________
Else Ring Madsen

____________________
Rigmor Agnete Trolle

____________________
Line Kjær Nielsen

____________________
Frans Rossing Andersson
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