Maribo Domsogns Menighedsråd
Referat fra møde i menighedsrådet
Fredag den 16. november 2018 kl. 15.30 i Sognets Hus
Fraværende: Anne Jakobsen, Tine Holst, Anne Louise Hanson og Anne Reiter
Suppleant Lone Gliese og Lone Jehrbo er indkaldt
1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2

Efterretningssager
2.1

3

Nyt fra kirkelige myndigheder (se skrivebordet)

Nyt fra kirkeministeriet
3.1

4

Nyt fra Lolland-Falsters Stift/Menighedsrådsforeningen
4.1

5

Nyt fra domprovstiet
5.1

6

Beslutninger
6.1

a) Ansøgning om orlov som valgt medlem af menighedsrådet. Anne
Margrethe Jakobsen ansøger om orlov resten af 2018.
Ansøgningen er godkendt
b) Status vedrørende parkering på kirkepladsen
Pullerten er flyttet af hensyn til trafik til domprovstegården. Der bliver 7
parkeringsbåse ved Pilgrimshuset.
Der er bestilt 2 skilte. Et om indkørselsforbud og et om
parkeringsforbud.
Der arbejdes på en stander ved Domkirken med skilte.
c) Eventuel justering af prisen for udlejning af Domkirken
Ny pris for udlejning af Domkirken til kommercielle formål er 6000,- kr.
inkl. kirketjener og brug af lydanlæg, som fremadrettet er et krav. Den
lokale jazz koncert fortsætter som nu.
d) Stillingstagen til justering af lindetræer i alleen mellem Domkirken og
Kapellet.
Bent Normann Olsen, Per Møller, John Nymand og Tommy Nielsen
stemte for fældning til ca. 260.000 kr. plus moms.

Maribo Domsogns Menighedsråd
Lone Gliese, Bodil Lindsten, Birgit Mikkelsen, Lone Jehrbo og Anne
Koppelgaard stemte for en topskæring til ca. 200.000 kr. plus moms.
e) Status for bænkeprojekt i Domkirken
De forslag konsulenterne er kommet med godkendes og tilsendes
arkitektfirmaet.
f) Afvikling af brandsyn og instruktion i brugen af slukningsmateriel d. 29.
november kl. 10 – 10.30 i Domkirken.
g) Mødedatoer i 2019 kl. 17.00
d. 8. januar, d. 12. februar, d. 12. marts, d. 9. april, d. 14. maj, d. 11.
juni, d. 13. august, d. 10. september, 8. oktober, d. 12. november.
6.2

a) Endeligt budget for 2019
Godkendt.
Afleveret d. 14. november kl. 13.40 til provstiudvalget.
CVR nr. 11234313
b) Kvartalsrapport
Godkendt
c) Regnskab 2017 – godkendelse af revisionsprotokollat
Menighedsrådets svar på revisionsprotokollat 2017
Punkt 8
Menighedsrådets kasserer har fuld adgang til samtlige konti vi netbank
ligesom kasseren har kiggeadgang til hele bogføringssystemet. Kasseren
foretager allerede løbende kontrol af de bogførte bilag.
Punkt 11
Regnskab blev forsøgt afleveret rettidigt, men vor regnskabsfører
afventede forgæves svar på forespørgsel til revisor omkring bogføring af
det i punkt 13 nævnte statstilskud på 1.246.238 kr. Derved opstod den
forsinkede aflevering.
Punkt 13 - 14
Vi skal fremover inddrage sådanne væsentlige posteringer i vore
regnskabskommentarer.
Punkt 15 - 17
Vi er opmærksomme på, at der altid skal foreligge bilag i attesteret form,
før betaling kan finde sted. Procedure er indskærpet over for
menighedsråd m.fl.
Punkt 18
Menighedsrådet modtager løbende kvartalsbalancer, samt at der på
anfordring ofte udleveres kontoudskrifter på ønskede konti.
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Punkt 19
Vi har ingen problemer til de i punktet nævnte emner.
d) Før bestillinger og indkøb skal der indhentes tilladelse fra formanden
for pågældende udvalg for beløb over 1000,- kr.
e) Lukket punkt – personalesag. Skrivelse fra Domprovsten og LollandFalster Stift støtter menighedsrådets tidligere indstilling.
f) Brev fra biskoppen angående en tilførsel af en 50 % sognepræst fra 1.
februar 2019 som led i en ny ansættelse i Stokkemarke sogn.
Menighedsrådet mødes ekstraordinært kl. 16 til drøftelse af
arbejdsopgaver i Domsognet. Lukket møde.,

6.3

Valg:
a) Formand (skriftlig afstemning)
7 stemmer for og 1 blank
b) Næstformand (skriftlig afstemning)
8 stemmer for
c) Kirkeværge
John Nymand
d) Kasserer
Tommy L. Nielsen
e) Kontaktperson
Tommy L. Nielsen
f) Bygningskyndig
Lindy Fynholm
g) Underskriftsberettiget
Formand og næstformand

7

Nyt fra udvalgene
7.1

Kirkegårdsudvalget

7.2

Præstegårdsudvalget

7.3

Udvalget vedrørende Sognets Hus
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7.4

7.5
7.6
7.7

Kontaktudvalg
Nanna Petersen er indtrådt i udvalget.
Sikkerhedsudvalg

7.8

Kirkebladets redaktionsudvalg

7.9

Kontaktperson
Der er en midlertidig ansættelse af Helle Olsen som kirketjener pr. 15.
december 2018.
Mødeudvalg

7.10
7.11
7.12

7.13

7.14
8

Børne- og ungdomsudvalg
Der har været afholdt familiegudstjenester med efterfølgende mad i
Sognets Hus.
Musikudvalg

Hjemmeside
Der arbejdes på en ny hjemmeside
Menighedsplejen
Forslag til samarbejde om julehjælp for Midtlolland.
Fredag d. 14. december kl. 10 i Sognets Hus: Uddeling af julehjælp
Kirkeværge
Koordination af samtlige alarmsystemer træder i kraft juni 2019.
Reparation af automatikken i klokketårnet d. 19 og 20. november,
hvorfor der kan ske udfald af ringninger.
Formand
Evt.
Rosenfestival = Birgitta festival
Nyt fra Folkekirkens Nødhjælp
Brandvagter til juleaften: Anne-Mette, Helle og Anne Koppelgaard.
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Bent Normann Olsen

Anne Koppelgaard

Tommy L. Nielsen

John Nymand

Lone Jehrbo

Birgit Mikkelsen

Lone Gliese

Bodil Lindsten

Per Møller

