Menighedsrådsmøde for Mern og Øster Egesborg sogne - Regnskabsmøde
Torsdag d. 11.marts 2021 kl. 19.00 i Mern Kirke
Offentliggjort beslutningsprotokol
Til stede:
Afbud:

ZR,OT,JT,AMJ,AMK,FK,PO,HP + Heidi
Larsen
-

Dagsorden:

Beslutning:
Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af Årsregnskab 2020
(bilag) – regnskabsfører (HLL)
fremlægger

Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd,
CVR.nr. 38206184, Regnskab 2020,
afleveret d. 5-5-2021 kl.11:54 er godkendt

3. Godkendelse og underskrivelse af
regnskabsinstruks (bilag)

Akt id: 113712
Godkendt og underskrevet

4. Opfølgning fra sidst:
- Opdatering vedr. opsigelse af
gravsted (JTJ)
- Til godkendelse:
Arbejdsbeskrivelse graver
(AMJ) bilag er sendt rundt

Muligheder undersøges videre JT
FK foreslår at der kan tilbydes 1 års
opsigelse. (indehaver betaler pasning for 1
år efter opsigelse, hvorefter gravsted
sløjfes)
Graver arbejdsbeskrivelse godkendt med
tilretninger. (AMJ)
-

5. Orientering fremgang projekter
(ZR)
- Mern kirke tag
- Øster Egesborg sakristi

6. Forslag: oprettelse af udvalg til
kirkeskoven Øster Egesborg

ZR, JT, AMJ danner udvalgt med opgave at
udarbejde oplæg til fremtidig drift.

7. Orientering kontaktperson

8. Orientering fra Aktivitetsudvalget

Jeppe Søe foredrag søges fornyet til
torsdag i uge 43 (FK)

9. Orientering bordet rundt

- Ny jordkasse indkøbes. (JT)
- Alex’s faktiske varmeforbrug
sammenlignes med det opkrævede beløb
(ZR)
- Pris for reparation af asfalt på Mern Ke
parkeringspladser undersøges (PO)
- Pris for 2 stk. fuldautomatiske
flagstænger undersøges (FK)
- Muligheder for klipning af hæk (på
fortov)i Mern undersøges (OT)
Punkter til næste møde:

10. Evt.
- Status på opsigelse af gravsted (JT) jf. pkt.
4
- Gennemgang af kirkegårdsvedtægter
.m.h.p. revurdering af ændringer fra 2019
– 2020 versioner (FK)
Næste møde:

8. april 2021 kl.19.00

Lukket punkt, personalesag

For beslutning i sagen blev der enstemmigt
stemt for.

Underskrifter:

__________________

_____________________

_______________________

Ole Thorsen

Flemming Knudsen

Jørgen Truberg Jensen

__________________

_____________________

________________________

Zwanita Reinders

Anne-Marie Jacobsen

Pia Olsen

_____________________
Alex M. Knudsen

