Referat af menighedsrådsmøde Pedersborg sogn i
Pedersborg sognegård den 22. oktober 2020 kl 17. 00
Gro er vært og indleder mødet. Afbud fra David og Marie-Louise.

Punkt Dagsorden

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

ok

339

Kvartalsrapport per 30 sept 2020.
(Gro H)

Godkendt.

327

Budget 2021 endelig udgave. (Gro H) Godkendt med tidsstempel:
Pedersborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 70248514, Budget 2021, ,
Endelig budget afleveret d. 22-10-2020 17:33
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Revisionsprotokollat for regnskab
2019 skal underskrives.
Ny udgave af bilag til
regnskabsinstruks udfærdiges efter
konstitueringen af det nye
menighedsråd.
Bemærkninger til årsrapporten
• Menighedsrådet indgår i samarbejder med
andre sogne, som der ikke er redegjort for i
forklaringerne til regnskabet. Samarbejderne skal
efter vores opfattelse omtales i forklaringerne til
regnskabet.

Bemærkning vedr Løn og honorarer.
Præcision efterlyses hos revisionen. Gro.
Vi har med udgangspunkt i en stikprøve kontrolleret,
hvorvidt der sker udbetaling af honorar mv. til
menighedsrådsmedlemmer i overensstemmelse med
gældende regler. Vi har ved denne gennemgang
kontrolleret, at udbetalinger vedr. 2019 er i
overensstemmelse med provstiudvalgets godkendelse af
honorarer.
I forbindelse med vores revision har vi konstateret
følgende forhold:
• Det er konstateret, at udbetaling af honorarer ikke er i
godkendt af provstiudvalget. Vi skal anbefale,
at der sker godkendelse af honorarsatser til
menighedsrådsmedlemmer.
Gro efterlyser hos revisionen præcis hvilke
samarbejder der ikke er omtalt i forklaringerne.
Underskrift af protokollat kommer senere.
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Høringssvar vedr forsøg med
gudstjenesteordningen. Opsamling fra
menighedsmødet om gudstjenesten
20/10.
Se rapporter der indtil videre er
udgivet på
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/litu
rgiarbejde

Vi støtter forslaget mellemvejen i model 3.
1. Mulighed for frit at vælge bibeltekster til
lejlighedsgudstjenester på højmessens
plads.
2. Frihed til at vælge mellem bibelselskabets
bibeludgivelser.
3. Frihed til at kunne vælge salmer udenfor
salmebogen.
4. Frihed til at undlade Fadervor under
nadver ved gudstjenester med dåb.
5. Mulighed for forkortet tilspørgsel ved
mange dåb.
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Slåning af skråninger. Flymoen er
gået i stykker. Indkøb af maskine der
kan køre på skråninger eller hyre en til
at gøre det.

Flymoen er blevet midlertidigt repareret.
Indtil vi har en endelig løsning, vil vi hyre
ekstern hjælp til at slå skråningerne.

341

Streaming af julegudstjenesterne
til sognegården.

Lejepris ca 10.000 +moms for at streame
julegudstjenesterne i kirken til sognegårdens
store sal. En opdatering af anlægget i kirken
og den faste installation i sognegården så vi
fremover har denne mulighed koster ca.
63.000 + moms.
Vi vil indhente 1-2 tilbud mere på

opgradering og den faste installation. AVudvalg: Morten, Poul, Henriette bemyndiges
til at igangsætte opgaven efter bedste og
billigste løsning.
2

Orienteringer
O1: Vi har fået ca 3800 kr retur fra
Sorø Forsyning pga fejlopkrævning af
vandafledningsafgift på vand forbrugt
på kirkegården.
O2: Synsrapporter godkendt.
O3: Danske bank indfører -0,6% rente
fra 1/1-2021 uden bundgrænse.

Ok.

3

Evt.

Ny gravermedhjælper Ann-Marie Vilen er
ansat pr 27/10-2020.
Goddag og farvel møde den 24/11 kl 17.00
med spisning kl 18.00 og det nye råds
konstituering kl 19.00

Lukket møde
Vedr præstevikar

Stillingen opslås snarest muligt med samme
ordlyd som sidst.

Mødet sluttede kl 18.45
Ref Morten
Ref. David
Mødet sluttede kl.
____________________
Poul Jegbjerg

____________________
Viggo Jørgensen

____________________
Ulrik Vestergaard

____________________
Henriette Hansen

____________________
Gro Holme

____________________
Morten Vibe Hansen

____________________
Jørgen Erik Larsen

____________________
Lars Poulsen

____________________

