Maribo Domsogns Menighedsråd
Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 10. november 2020
kl. 15.30 i Sognets Hus

Afbud:
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Efterretningssager
2.1

Nyt fra kirkelige myndigheder

2.2

Nyt fra kirkeministeriet:
Folkekirkens plakater angående brug af mundbind er opsat i
Domkirkens indgangsdør og i forhallen.

3

Nyt fra Lolland-Falsters Stift
Landsforeningen for menighedsrådsmedlemmer:
3.1

4

Nyt fra domprovstiet:

5

Beslutninger
5.1

Godkendelse af provstiudvalgets formulering til ændring af
kirkegårdsvedtægt § 29,stk. 2 (Urnenedsættelse første lørdag i måneden)
Bilag 5.1
Menighedsrådet følger provstiet skrivelse vedr. nedsættelse af urner den
første lørdag i måneden.

5.2

Fældning af to træer ved gravsted. (Punktet med daværende bilag 5.1
blev udsat fra oktobermødet for yderligere vurdering.) Sagen sendes
videre til provstiudvalget.

5.3

Hvem skal åbne og videreformidle fra den nye Post/ ønskekasse? 5.3
Anne Reiter tager forslagene med fra forslagskassen, til præstemøderne, og
forslagene behandles/diskuteres til menighedsrådsmøderne.

5.4

Menighedsrådets godkendelse af ansættelse af ny kordegn pr. 1. dec.
2020. Se på Dap.30. okt. Godkendt

5.5

Menighedsrådets godkendelse af revisionsprotokollat vedrørende
regnskab 2019. Bilag
Svar:

Maribo Domsogns Menighedsråd
Se bilag – underskrives
4. påtegning uden forbehold
9. Fuldmagtforhold med underskrift af 2 personer i forening i forbindelse
med netbank-betaling vil blive indført sammen med førstkommende
ændring af fuldmagter.
Der sættes et maxbeløb på kr. 5000.- på køb på dankort
16. udligning er foretaget 2020
17. uenighed omkring beregning af delvis moms, hvor moms er modregnet
for hele virksomheden, hvor revisor mener, vi alene kan modregne
aktiviteter på kirkegården – formål 40. Beløbet udgør kr. 65.500.- som
indbetales i 2020. Sammen fortolkning ses også i andre sogne.
20. Kasserer udøver kontrol via fuld adgang til regnskabssystemet samt
bankkonto. Bilag kontrolleres stikprøvevis. Der aflægges løbende rapport til
menighedsrådet, og udvalget modtager løbende kontoudskrifter på de
enkelte ansvarsområder.
21. Nej

5.6

Menighedsrådets godkendelse af, at den manglende momsbetaling fra
2019 tages fra anlæg. Svar: menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
tilladelse til at omdisponere beløb kr. 65.500.- fra anlægskonto (
bænkerækker), hvilket også var tilfældet med underskud i 2019. Overførsel
vil alene finde sted dersom året 2020 ikke er i balance.

5.7

Menighedsrådets godkendelse af afholdt, ikke budgetteret udgifter i 3.
kvartal
Svar: Punktet vedrører udgift til ekstern rengøring i forbindelse med
manglende kirketjener.
Svar: udgiften kan modregnes i ikke afholdt beløb til budgetterne til
vedligeholdelse af udenomsarealer (pullerter) konto 223030 formål 2100

5.8

Menighedsrådets godkendelse af årsbudget 2021
Godkendt CVR- nr. 11234313, Budget 2021. Endelig budget afleveret d. 0411-2020 kl. 14:57

A

Orienteringspunkter:
Projekt. ”Ændring af arealet foran Maribo domkirke”: Svar fra
kirkegårdskonsulent Anne Galmar ang. videre forløb. Bilag A
Svar fra Maribo Domprovsti, hvortil projektet har været til orientering.
Bilag A, 2
Nyt om julens arrangementer: 3 julegudstjenester med tilmelding kl. 11,
14 og 16 i domkirken.
Stiftet laver desuden digital julegudstjeneste.

B

6.

Nyt fra udvalgene
6.1

Kirkegårdsudvalget

6.2

Præstegårdsudvalget

Maribo Domsogns Menighedsråd
6.3

Udvalget vedrørende Sognets Hus.
Dørene mellem de 2 lokaler i Sognets Hus, skal efterses, Lindy ser på det.
Der indkøbes diverse køkkenredskaber til det nye køkken.

6.4

Børne- og ungdomsudvalg
Babysamlesang slutter d. 17. november
Musikudvalget
Organistassistent stilling er opslået, 4 er til samtale.

6.5

6.6

Kontaktudvalget

6.7

Sikkerhedsudvalg

6.8

Kirkebladets redaktionsudvalg
Udkommer sidst i november, for perioden december 2020, januar, februar
2021

6.9

Kontaktperson
Arbejdstilsynet har været forbi , grøn smiley blev tildelt huset

6.10

Mødeudvalg
Jesper Tang Nielsen kommer som foredragsholder d. 17. november.

6.11

Hjemmeside

6.12

Menighedsplejen
Mandag d. 16 november, årsmøde i pilgrimshuset
Kirkeværge

6.13
6.14
6.15
6.16

Formand
Lp indspilningen fra Østergaard , opbevares i det gamle arkiv lokale
Orientering fra præsterne
Evt.
Ny udgave af højskolesangbogen udkommer d. 11. november
Gangstien til den gamle bydel, trænger til renovering, er det os eller park og
vej
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