Referat at menighedsrådsmøde d. 13 apr. 2021 kl. 18.00
Afbud: Poul Bo Nielsen, Anna Hadsund, Susanne
Riise, Bjarne Thomsen, Peder Larsen kom inde i
mødet

Ordstyrer: Eva Elmose

Referent: Edith Mark

punkt

emne

hvad skal vi

beslutning

1

Dagsordenen

Godkendelse

Godkendt

2

Bordet rundt (alle)

Tale om de sidste måneder, spørgsmål,
ideer, ris og ros

Kirsten: Turistbesøg bliver strammet op, og Mariager
Boghandel står for bookingen.
Helle: Elektronisk indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
gav omkring 1800 kr.
Preben: Ros til påskens gudstjenester og papblomster på
kirkegården + billedophæng om påskens fortælling for
familier, er går på kirkegården.
Edith: Fortsætter som referent dette første år, derpå skal
sekretærposten besættes på ny.
Edith og Jacob: Har udsendt ’præsternes orientering’.

3

Økonomi (Jørgen)

1 Regnskabsinstruks
2 Godkendelse af regnskab 2020
3 Honorar

1) Bilag til regnskabsinstruks er gennemgået og godkendt
2) Regnskab 2020 rundsendt (grundet covid-19) til alle
menighedsrådsmedlemmer i mail d. 1. marts 2021 til
godkendelse. Accept/godkendelse foreligger på mail.
Godkendelse igen på menighedsrådsmøde, tirsdag d. 13.
april 2021. Årsregnskab 2020 godkendt.
Mariager Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17919717,
Regnskab 2020 afleveret d. 29.03.2021, 13:13.
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3) Honorarvejledning modtaget fra provstiet v/ Jørgen
Pontoppidan. Honorar kan bevilges til formand,
kontaktperson, kasserer og kirkeværge. Bevilget honorar
jævnfør fremsendt vejledning til: formand, kontaktperson,
kasserer og kirkeværge godkendt.
4

Smertensmanden (Jacob)

Godkende procedure

Alle menighedsrådsmedlemmer er i mail orienteret om
projektet. Godkendt.

5

Samarbejdsaftale (Kirsten)

Vedr. forsikringsdækning, når gravere fra
andre kirkegårde hjælper

Godkendt samarbejdsaftale mellem Falslev-Vindblæs og
Mariager.

6

Forretningsorden:
menighedsrådet (Eva)

Evt. Rettelser og første godkendelse. Vi skal
gennemgå teksten og tjekke at det stemmer
med de faktiske forhold.

Gennemgået med rettelser.

7

Vedtægter for:
Kasserer
Kontaktperson
Kirkeværge
Kirke og kirkegård
Klosteret
Regnskabsfører (Eva)

Evt. Rettelser og første godkendelse
Lige som pkt. 6. Vi skal have arbejdet
kirkegård og kloster sammen til en vedtægt

Vedtægt for kasserer gennemgået og rettet til.
Vedtægt for kontaktperson gennemgået og rettet til.
Vedtægt for kirkeværge gennemgået og rettet til.

8

Mødeafholdelse (Eva)

Hvornår dato og tid
Fysisk/virtuelt
Form: med/uden spisning
Referent

9

Punkter til næste møde

10

Evt.

De øvrige vedtægter tages op på næste menighedsrådsmøde.

Næste møde d. 11.05.2021 kl. 18-21 (med spisning og kaffe
senere).

Budget, herunder overvejelser om økonomi til nye idéer og
aktiviteter.
Vedtægter.
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