Møde nr.: 33

Aaker-Pedersker sognes menighedsråd.
I Aaker præstegårds konfirmandstue

Tirsdag

den 26-01-2016 kl. 16.00
Side 1 af 3

Dagens mødevært: Maja Holm Jensen
Menighedsrådet

LN

FI

Fraværende

AMI

LDH

SI

KD

MHJ

CW

LDH

ML

BF

EJ

ML

Indkaldte / deltagere

David Nestved (personalerepræsentant)

Næste møde

Tirsdag den 23-02-2016 kl. 16.00

Dette referat er den

26-01-2016

sendt til:

KJ

Hele menighedsrådet
Regnskabsfører
Ansatte i sognene
Personalerepræsentant.

Nr.
01

02

03

Emne / redegørelse:
Beslutning:
Dagsordenen
Godkendelse af dagsorden for
Punkt 9 blev udsat til næste møde. Dagsordenen herefter godkendt.
møde nr. 33.
Nyt fra formanden (Kjeld Dale)
Siden sidst:
Intet nyt
Økonomi
Regnskab 2015 forventes klar til næste møde.

04

05

06

07

08

Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2014.
Protokollatet udsendes med
Driftsrammen for 2014 er overskredet, resultat minus kr. 402.302. Jvf.
dagsordenen
menighedsrådets forklaringer i årsregnskabet skyldes størsteparten af
overskridelsen sygemelding af kirkegårdsleder og senere afsked samt
benyttelse af nødvendig erstatningsarbejdskraft. Der er efterfølgende
udbetalt 5% midler kr. 301.612 i februar 2015 til dækning af disse poster.
Derved bliver der underskud i 2014 og overskud i 2015.
Til thujahæk i Pedersker var på anlægsbudget bevilget kr. 60.000, men
kun brugt kr. 17.186. Den store forskel skyldes, at budgettet var
udarbejdet med hjælp fra anlægsgartner til optrækning og nyplantning. I
mellemtiden er der anskaffet egen minilæsser, og arbejdet er derfor udført
med egen minilæsser og mandskab fra Aaker kirkegård.
Revisionsprotokollat, kasseeftersyn 26.11.2015
Protokollatet udsendes med
Da indskydergarantien i banker er begrænset til 750.000 kr., deles
dagsordenen
bankindestående fremover på 2 banker, hvis grænsen overskrides. For
tiden er beholdningen under grænsen.
Ved anlægsarbejder over 50.000 kr. indhentes altid tilbud fra flere
håndværkere. Når det undtagelsesvis ikke er sket i et enkelt tilfælde,
skyldes det at Holger Larsen har sagt god for det, og arbejdets karakter
ikke muliggør tilbud.
Kontakthuset, stillingtagen til videre procedure
Der har været afholdt møde med Menighedsrådet besluttede at ansøge provstiudvalget om overtagelse af
formanden for borgerforeningen. kontakthuset. Der udarbejdes budget, som vedlægges ansøgningen til
Mødenotat er udsendt med
provstiudvalget.
dagsordenen.
Aa Kirkes istandsættelse
Der har været besøg af
Formanden orienterede.
kalkningstjenesten.
Peders Kirkes istandsættelse
Kirken er lukket fra 1. februar til St. Bededag (22. april).
En række bilag fra den digitale
postkasse udsendes med
dagsordenen
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Nr.
09

Emne / redegørelse:
Indsamlingspolitik

Beslutning:
Punktet udsat

10

11

12

Københavns Stifts meddelelse om ny kgl. bygningsinspektør
Stiftets skrivelse udsendes med
Taget til efterretning.
dagsordenen
Provstiudvalget har fremsendt datoer for provstiudvalgets møder
Provstiets skrivelse udsendes
Taget til efterretning
med dagsordenen
Orientering fra kontaktperson
Kontaktpersonen, der var fraværende, havde sendt meddelelse om, at
der skal være personalemøde den 28/1, hvor der er ferieplanlægning,

apv og medarbejdersamtaler på programmet. Kirkeværgerne er
velkomne til personalemødet.
Samtalerne bliver afholdt først i februar.
13

Orientering fra udvalg mv.
Budgetønsker afleveres til KKP-udvalget inden 6. april..
Der har været koncertudvalgsmøde. Referat vil blive udsendt.
Der er redaktionsudvalgsmøde den 17. marts.
Gudstjenesteudvalget har møde den 11. februar.

14

15

Nyt fra præsterne
Birgit Friis

Intet.

Erik Jørgensen

EJ afvikler ferie i uge 7.

Kommende aktiviteter
1. feb. og 7. marts sognemøde i Pedersker Samlingshus
13. marts indsamling til Folkekikens Nødhjælp.

16

Eventuelt
9. marts generalforsamling i Distriksforeningen
14. april forårsmøde i Distriktsforeningen.
Sager, der skal med på syn, skal løbende meddeles til KKP-udvalget og
senest 6. april.
Syn flyttes fra 10. maj til 12. april
KKP-udvalg flyttes til 13. april

17

Oplæsning af referat
Oplæst og godkendt.

Mødet slut kl. 17.35.

Næste møde: Tirsdag den 23-02-2016 kl. 16. Mødevært: Kaj Jørgensen
Deadline for punkter til næste dagsorden: Mandag den 15.02.2016
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Kjeld Dale

Christian Weinreich

Lisbeth Nissen

Finn Ipsen

Arne Munch Ipsen

Kaj Jørgensen

Maja Holm Jensen

Susan Ingemann

Erik Jørgensen

Birgit Friis

