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NYKØBING MORS MENIGHEDSRÅD
Beslutningsprotokol for menighedsrådsmøde torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00 i
Kirkecentret
Indledning: Astrid Glargaard
Fravær: Lis Storgaard, Allan Christensen, Peder Hald Jensen, Lilly Hvass

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 9.3.
Beslutningspunkter:

2.

Behandling af årsregnskab for 2018 (bilag 1)
Indstilling fra forretningsudvalget vedr. disponering af frie midler i alt 313 tkr.:
Inventar ifm. tilbygning: 120 tkr.
Renovering af Toftegade 23: 50 tkr.
Videreførte midler fra 2018:
Vinduer i sidekapel: 47 tkr.
Renteudgifter: 60 tkr.
Koncerter: 31 tkr.
Folkekirkens Familiestøtte: 5 tkr.
Regnskab behandlet og godkendt med stempel: Regnskab 2018, Afleveret d. 28-03-2019 21.01.

3.

Indstilling i fm. henvendelse omkring centralisering af regnskabsfunktion (bilag 2)
FU indstiller, at Nykøbing Mors Menighedsråd beholder egen regnskabsfunktionen på
kordegnekontoret.
Begrundelsen for dette:
♦ Vi fastholder en interessant stilling med varierende opgaver
♦ Bevarer motivationen hos medarbejderne – og en spændende stilling
♦ Med en mere spændende stilling må det forventes, at være nemmere at tiltrække kvalificerede
ansøgere, når dette bliver aktuelt
♦ Kirken har behov for 2 kordegne – bl.a. pga. dækning af kordegne opgaver ifm kirkelige
handlinger. Vi ønsker ikke, at en ”provstiansat” skal varetage den lokale tjeneste ifm kirkelige
handlinger. Det vil bl.a. give yderligere udfordringer ledelsesmæssigt.
♦ Kirkens økonomiske ”størrelse” gør, at vi ønsker at bevare regnskabsfunktionen meget tæt på
menighedsrådet og rådets udvalg.
Vi vil gerne samarbejde med den fælles regnskabsfunktion i provstiet, så vores regnskabsfører kan
træde til som ”akuthjælp” i kortere perioder, såfremt behovet opstår.
Indstillingen blev vedtaget.

4.

Indstilling vedr. seniorordning – indskrives i medarbejderhåndbogen
FU indstiller, at menighedsrådet ikke tilbyder seniorordning til ansatte.
Forslaget trækkes tilbage. Kontaktpersonen udfærdiger redegørelse om seniorordning.

5.

Midlertidig løsning med P-pladser
Bygningsudvalget indstiller, at der etableres af midlertidig løsning af P-pladser ved kirken,
jf. udvalgets referat af 13/2 pkt. 1.
Indstillingen blev vedtaget.
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6.

Byggestyring vedr. Toftegade 23
Bygningsudvalget indstiller, at Laura Mazanti vælges som rådgiver og byggestyrer ifm. renovering
af præsteboligen Toftegade 23, jf. udvalgets referat af 5/3 pkt. 1.
Indstillingen blev vedtaget.

7.

Drøftelse vedr. Syng-sammen arrangement.
Drøftelse af, hvorvidt 3. klasser fra andre skoler på øen skal have en indbydelse til at deltage i Syngsammen arrangement, jf. kirkefestivaludvalgets referat af 29/1 pkt. 4.
Efter drøftelse besluttede et flertal, at arrangementet er for sognets skoler iht. tidligere beslutning.

8.

Mødekalender for 2020 (bilag 3)
Godkendt
Orienteringspunkter:

9.

Efterretningssager
1. Referat fra provstiudvalgsmøde 5/2 og 5/3 (bilag 4-5)
2. Samarbejde med KFUM & K’s Voksenarbejde om fælles sogneaften
3. Kulturmøde: Forestilling med eVenti Verticali

10. Kontaktperson
11. Kirkeværge
12. Udvalgene
♦ Bygningsudvalg - Referat fra 28/1, 6/2, 13/2, 5/3 og 18/3 (bilag 6-10)
Status på byggeprojekter
♦ Kirkegårdsudvalg – Referat fra 26/2 og 19/3 (bilag 11-12)
♦ Aktivitetsudvalg – Referat fra 5/3 (bilag 13)
♦ Kirkefestivaludvalg – Referat fra 29/1 (bilag 14)
13. Eventuelt
14. Underskrift af beslutningsprotokol

Side 3 af 3

Formandens initialer:

2/2019

Underskriftsblad
_______________
Birgit Bisgaard

_______________
Kis Brask

_______________
Allan Christensen

_______________
Sten Erhardsen

_______________
Lilly Hvass

_______________
Steen Jensen

_______________
Jens Kobæk

_______________
Karsten Konradsen

_______________
Viggo Nielsen

________________
Poul Poulsen

_______________
Lis Storgaard

_______________
Kirsten Undall

________________
Mette Moesgaard Jørgensen

_______________
Lars Højlund

_______________
Astrid Glargaard

________________
Peder Hald Jensen

