2012
Sted

JUNGSHOVED MENIGHEDSRÅD

Rejsestalden

Klokkeslæt

Mødetype
Fraværende m/afbud
Fraværende u/afbud

19,00

Dato
Menighedrådsmøde

Punkt Hovedpunkt

2016

03.09.2013

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse

2
3

Godkendelse af referat, samt underskrift
Informationer / meddelelser
- afskaffelse af prohiberede konti (bilag)
- møde vedr. provstiprofil torsdag 26.09 kl 19.30 i Præstø
Kirkehus
- kurser
- SKI - Statens og Kommunernes indkøbs Service A/S

Godkend

Godkendelse regnskab 2012

Regnskab godkendt.
Menighedsrådet bekræfter ligeledes, at
der ikke er konstateret eller er mistanke
om mulig besvigelser.

- vedtægterne for regnskabsfører / honoraret (bilag)

BP færdiggør udkast til vedtægter for
regnskabsfører.

5

Kalkning af kirken tilbud m.m.

6

Debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur for folkekirken - hvordan
kommer vi igang?
Nyt fra kirken v. Torben
- dato m.m. for sogneudflugt

Der er indhentet 2 tilbud og nr. 3 er på
vej.
Drøftedes - Et fælles debatmøde med
Allerslev vil være ønskeligt. Vi ønsker
gældende praksis ophøjes til lov.
Sogneudflugt 28. sept. Til Den sorte
diamant. Besøg i Vejleå kirke i Ishøj.

4

7

Taget efterretning
BP deltager

Aftales med formand
Overvejes ved større indkøb. Eller
handles lokal.
- orienteringsmøde vedr. provstiudvalg og stiftsråd (bilag) Torben deltog og Mr blev orienterede
fra mødet.
Fredsvalg forventes til stift og provsti
Økonomi
- gennemgang af kvartalsrapport
Rapporten blev gennemgået.
Udestående spørgsmål drøftes med
relevante personer. Økonomi følger
budget. Stram økonomi forsættes.

15. sept. afholdes for præstegården 90
årsfødselsdag

8
9

Nyt fra ansatte v. Poul
- dræn / fældning af træ?
Sct. Hans

Skovbo kommer i brug.
BHS tager kontakt til Sydsjællands
museum (kulturstyrelsen). Vi ønsker
selv at føre blyanten. Gerne
støtteerklæring fra lokalrådet.

10

Altervin

11

Evt.

10

Altervin

11

Evt.

12.

Næste møde

MR besluttede at der serveres vin
fremover ved altergangen.

MR besluttede at der serveres vin
fremover ved altergangen.

29.10 kl. 19

