Nordvestfalster Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Dato: 21. november 2016

Blad nr.

Vålse Menighedshus kl.:
19.00

Formandens initialer:
Hans Nielsen mødeleder

Beslutning:

2. Fraværende

Ved formanden og næstformandens fravær leder Hans
Nielsen mødet
Per, Dorte, Jørgen, Peter, Kaj ove ,Dorthe Hedegård

3. Valg af ordstyrer

Hans Nielsen

Orienteringer:
4. Formand

Intet

5. Kasserer

Intet

6. Sognepræsterne

9. Kirkeværge Brarup

Eva har været på Nationalmuseet og fundet noget fra Marie
bebudelse på Prædikestolen fra Vålse kirke, og hun går
videre med det
Der er endnu ikke sket nogen ændring på sidinius tavlen på
vedby kirke men Niels har rykket igen
Lamper passer ikke i hul til nye standere til julelys på
kirkegårdene
Intet

10. Kirkeværge Stadager

Intet

11. Medarbejderrepræsentant

13. Kirkegårdsudvalg

Christel ønsker en telefon på kontoret så ikke hun skal bruge
sin private
Der skal skaffes et referat fra sidste konstiturende møde 24
november 2015 til brug ved tinglysning
Intet

14. Aktivitets- og
arrangementsudvalg
15. Kontaktperson

Der er de sædvanlige ting i December og der arbejdes på
nye gudtjeneste frekvens.
Intet

16. Valgbestyrelsen

Der er ikke kommet nogen klager vedr. valget

7. Kirkeværge Nr. Vedby /
Gyldenbjerg
8. Kirkeværge Vålse / Kippinge

12. Præstegårdsudvalg

Punkter til beslutning /
godkendelse
17. Budget 2017 godkendelse
med datostempellinje
18. Kvartalsrapport

19. Energimærkning ved
Pastoratets bygninger

20. "Drøftelse og beslutning af
referaterne fra
regnskabsudvalget”
21. Restancer – hvad skal vi gøre
med dem?
22. Tilbud fra Bevaring Sjælland
på tilsyn

Nordvestfalster Menighedsråd, CVR-nr. 36288191,budget
2017,,Endelig budget afleveret d. 15-11-2016 15:20.
er behandlet og godkendt
Astrid Johannessen deltager og gennemgik rapporten, som
viser et overskud på 370.000,- på driften som ender med en
resultatopgørelse på -202.260,- der udarbejdes
bemærkninger til Rapporten som medsendes til PU. Som
tillaves af Astrid
Bilag: vi antager obh gruppen til at lave energimærkning til
9401,25 incl moms pr stk, for graverbolig ved Vedby og
Kippinge kirke
Referater er overdraget fra Ella til GVH.vedr De
samarbejdene mhr omkring fælles regnskabskontor
Der bliver udarbejdet en debitorliste for 2013-2014 som det
nye mhr. Så må tage stilling til, men vi anbefaler afskrivning
Bilag: vi vedtog at tage imod tilbuddet på Brarup og Kippinge
kirker Ella tager kontakt til dem

Nordvestfalster Menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dagsorden:
23. Eva, s elforbrug.

Dato: 21. november 2016

Blad nr.

Vålse Menighedshus kl.:
19.00

Formandens initialer:
Hans Nielsen mødeleder

Beslutning:
Hans N. har udfærdiget et brev til stiftet om at de kun trækker
for vand og vandafledningsafgift pr. 31-12-16 og strømmen
bliver overflyttet til Eva og vi udbetaler et a´conto på 6000,- til
Eva for meget betalt el i 2016og det iflg aftale med Eva

24. evt. Eva takkede mhr for samarbejdet, ligeledes Hans Nielsen talte lidt om sammenlægning
og hvad det har medført,.GVH talte lidt om arbejdsgangen i det nye mhr.

Vålse den 21. november 2016

underskrifter

