Tostrup Sogns Menighedsråd 2021

Dagsorden – møde i Tostrup menighedsråd 2021
23. Marts 2021 kl. 19.00 i konfirmandstuen el. Teams
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af
- Årsregnskab 2020

Referat
Dagsorden godkendt.
Der var en drøftelse af regnskabet og
det blev herefter godkendt –Afleveret d.
23-03-2021 19:30

Regnskabsinstruks 2020

Regnskabsinstruks blev gennemgået og
godkendt,

- Vedtægt for kassereren
3. Meddelelser.

Vedtægt gennemgået og godkendt
Hvordan kommunikerer vi så vi får fat i
alle… Messenger okay (internt)

-

Bilag vedr. div. Køb – send en kopi til
faktura.tostrup@gmail.com
4. Bilag vedr. Møder v/ Lene

5.

6.

7.

8.

Kan vi aftale at har man et pkt. på dagsordenen, så fremsendes der et bilag, eller bare et par linjer til sekretæren, så
alle ved hvad det handler om.
Blyantspenge til MR - Iflg vedhæftede Der var en generel drøftelse og det blev
(side to midt) må alle i rådet få blyvedtaget at alle i rådet skal have godtgøantspenge - hvad er stemningen?
relse- valgte medlemmer + kirkeværge
Dvs. udover formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. v/ Lene
Opstart på budget 2022 – der skal
Der skal være syn inden budgetlægning,
tænkes ønsker ud i fremtiden.
der skal laves ønsker til budgettet. Syn
den 8. april 2021 ca. kl. 15.00
Tillæg til vedtægter/servitut som om- Der var en gennemgang af forslag til
handler:
vedtægter, Søren undersøger om de skal
1. Urneplæne med mindeplade
godkendes i Provstiet – Forslagene er
2. Kisteplæne
godkendt af MR.
3. Alm. Gravsted
v/ Lars og Niels
Ønske, havevogne v/Lars
Der er givet forslag om indkøb af 3 havevogne til kirkegården – forslaget er godkendt – Lars sørger for indkøb.
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Vogn til Havemateriel

Lars vil gerne at havemateriel kan
hænge fast på en vogn, så der ikke skal
flyttes med det. – Forslaget er godkendt
Lars sørger for indkøb

Minilæsser

Der er kommet tilbud på minilæsser incl
vogn til havemateriel – der kommer to
på prøve – Lars, Niels og Søren/Hans tager en beslutning om købet.
9. EAN – engangsinvestering på 1200 kr. Der var en drøftelse, Lene Marie bestilKan være en ide hvis vi har leveranler EAN-nr.
dører nok – hvad er stemningen?
v/ Lene
10. Kommende arrangementer.
Afventer tilbagemelding fra aktivitetsudvalget. – Niels Martin følger op på det.
Gudstjeneste i Præstegårdshaven i 13.
juni – Dorthe vender tilbage omkring
denne.
Dorthe har forskellige ønsker til arrangementer, det tages op med aktivitetsudvalget.
11. Eventuelt.
Graverhus færdig midt i April, vandskuring må dog vente til bedre vejr.
12. (lukket punkt)
Poul-Erik informerede kort om personaNyt fra kontaktperson
lesituationen
Underskrifter:
Dorthe Rosendal

Søren Kastberg

Kirsten Meincke

Poul Erik Trier Pedersen

Lene Marie Sørensen

Hans Nielsen

Niels Martin Poulsen

