Referat af menighedsråds telefonmøde
tirsdag den 28 april 2020 – klokken 18.30
Deltagere:

Claus Hegelund, Peter Fabian, Anne-Grete Steenberg, Erik Hansen, Erik
Folkmann Graversen, Bo Scharff, Erhard S. Westenberg, NN og Bjørn Houdorf.

Afbud:

Medarbejderrepræsentant organist Bjarne Pilegaard.

Referent:

Claus Hegelund

Punkt

Dagsordens emner:

1.

Velkomst

2.

Godkendelse af dagsorden med 1 ekstra punkt 4.3.
Dagsorden godkendt

3.

Godkendelse af referat af 4 februar 2020 samt 2 telefonmøde referater forelægges
til godkendelse på førstkommende (fysiske) møde

4.

Regnskab 2019 - vores regnskabsfører Annette deltager i telefonmødet.
4.1 Regnskab 2019 - regnskabsmaterialet er tidligere udsendt. Annette gennemgik
omhyggeligt regnskabet for 2019 samt kommentarer til resultatdisponering 2019.
a) Kommentarer til årsregnskab 2019
Bemærkninger til årsregnskabet:
* Bo - spurgte til balancen vedr. kirkelige aktiviteter; uudnyttede midler. Det er brugt
kr. 20.000 mindre end budgetteret.
* Bo vedr. budget 2021: Omlægning af forpagtningen af vore marker til kirkeskov. Kan
vi være sikre på, at Provstiet kompenserer os for de manglende forpagtningsindtægter – dette økonomiske perspektiv skal være med når vi skal diskutere
omlægning og fornyelse af kirkegårdene.
* Anne-Grete ønskede en økonomidebat vedr. grøn kirke, som vi kar vedtaget at
arbejde hen imod. Det omfatter både dette og næste års budget.
Årsregnskabet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. Det ser fornuftigt ud – i
god balance.
b) Kommentarer til resultatdisponering 2019
Udover den anførte disponering af fri midler blev der tilføjet:
*
Anslået udgifter til døre i våbenhus og klokketårn – reparation af murspids i våbenhuset samt tvingende nødvendig reparation af kirkegårdsmur mod præstegården
vil

*
*
*

samlet andrage kr. 67.000
Nye konfirmandstole; 15 stk. á kr. 1.000 = kr. 15.000
Automatisk dørlås til kirken (forberedelse til Vejkirke) kr. 35.000
Forpligtelser til betaling af Feriefonden – beregnet til kr. 79.000

Årsregnskab 2019 for Terslev menighedsråd CVR-nr. 43056018 – myndighedskode 7377, afleveret 28 april 2020 – kl. 19.22. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt. Godkendelsesproceduren: Hver enkelt medlem tilkend gav sin ”jastemme”.
4.2 Revisionsprotokollatet for kasseeftersyn 2019. Revisionen havde intet at bemærke, og
der er ikke udsendt protokollat.
Kvartalsrapport vedrørende budget 2020 v/Annette. Materialet er udsendt.
Annette gennemgik (kort ) kvartalsrapporten.
4.3 Kvartalsrapporten ser fornuftig ud – er i god balance.
Forøget udgifter ved udlejning af Sognegården v/ Sognegårds-ansvarlig Erik G.
Forholdsreglerne p.g.a. Corona-virus, skal Sognegården (entre, toiletter, sal;
stole/borde – køkken incl. kaffe/tekander m.v.) grundig rengøres (før og eller efter) evt.
udlejning af lokalisterne. Dette indebærer udgifter, som der ikke er indlagt i den aktuelle
leje. Af samme grund bør vi forhøje lejen ved udlejning, således den ekstra rengøring
dækkes ind af lejerne.
Beslutning
Vi stopper al udlejning indtil myndighedskrav og Corona-krisen er afsluttet.
5.

Eventuelt
Erhard: Der er hul i svinestaldens tag. Erhard kontakter Erland m.h.p. at få lagt en ny
tagplade
Erhard: Gudstjenester vil muligvis kunne gennemføres fra 17 maj-2020 – men med
gældende myndighedskrav. Når Erhard ved mere bliver vi orienteret
Ros til Bo for de digitale gudstjenester.
Der var bred enighed om, at vi savner de fysiske møder ( i og udenfor MR) og Gudstjenesterne.

6.

Afslutning

