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Menighedsrådsmøde den 13. oktober 2016 kl. 19.00 i Skt. Gertruds Hus
Til stede:
Fra menighedsrådet: Dorthe Hjelmroth (DH), Finn Mikkelsen (FM), Henrik Svendsen
(HS), Jørn Søndergaard (JS), Louise Engel (LE), Randi Fuglsang (RF), Steffen Wanscher
(SW), Tove Madsen (TM), præst Thomas Hansen (TH) og præst Anna Helleberg Kluge
(AHK).
Fra personalet: Hans Kromann (HK) (referent) og Malene Rich (medarbejderrep).
Afbud: Helle Bruus Sørensen (HBS),

Fraværende: Gertrud Kursch (GK) og Jørgen Fink (JF).

Beslutningsreferat.
1. Underskrift af referat
Referat fra MR-møde den 28. august 2016 blev underskrevet. Efter behandling af
dagsordenens sidste punkt blev dagens referat underskrevet.
2. Orientering mv.
JS orienterede. Der blev ikke truffet nogen beslutninger.
3. Kasserer
a) Sankt Povls Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 52721512, Budget 2017, Endelig budget
afleveret d. 06-10-2016 16.58 blev godkendt.
b) Regnskab for perioden 1/1 – 30/9 2016 blev godkendt.
c) Revisionsprotokollat af 6/9 2016 vedrørende årsregnskab 2015 blev godkendt med
følgende bemærkninger:
Revisionsprotokollatet tages til efterretning, idet vi vil tilstræbe korrekt bogføring, og det
erklæres at:
Menighedsrådet er ikke bekendt med, at der er fortiet oplysninger, der efter vores
opfattelse er relevante for provstirevisors gennemførelse af revisionen.
Menighedsrådet er ikke vidende om faktiske besvigelser, der påvirker kassen, mistanker
eller beskyldninger herom, som ikke er meddelt provstirevisor, og
Menighedsrådet er bevidste om vort ansvar for at påse, at intern kontrol vedrørende
bogføring og formueforvaltning er tilrettelagt på en efter kassens forhold
tilfredsstillende måde, herunder identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser
i kassen samt de interne kontroller, som er etableret for at imødegå risici.
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d) Juletræer i kirken. Det blev besluttet at DH undersøger muligheden for køb af
juletræer af god kvalitet, så de kan stå i kirken hele december. Det besluttedes, at
træerne skulle være ca. 1 mtr. Mindre end hidtil.
4. Kontaktperson
RF orienterede om at det går godt med vores 4-ugers praktikant samt med vores nye
medarbejder. Der blev ikke truffet nogen beslutninger.
5. Kirkeværge
Kirkeværgen var ikke til stede. Der blev ikke truffet nogen beslutninger.
6. Orientering fra udvalg
A. Kirkegårdsudvalg
SW orienterede. Endnu engang er vedtægterne blevet behandlet. Vedtægterne forventes
vedtaget af kirkeministeriet således at de kan træde i kraft 1/1 2017. Der blev ikke truffet
yderligere beslutninger.
B. Kirkeudvalg
DH orienterede bl.a. om tilbud fra maleren. DH tager kontakt til HBS om yderligere tilbud
i forlængelse heraf.
Der er byggesyn den 25/10. Der blev ikke truffet nogen beslutninger.
C. Husudvalg (herunder udbygning af Skt. Gertruds Hus)
FM orienterede om status for udbygning af Skt. Gertruds Hus.
D. Aktivitetsudvalg.
AHK og FM orienterede om den nuværende situation med Korsørposten. FM arbejder
videre med en ny aftale med Korsørposten.
AHK orienterede om det kommende foredrag om engle.
7. Præsterne har ordet
TH orienterede om kirkeværterlauget og om fordeling af bisættelser/begravelser.
AHK orienterede.
8. Eventuelt
Næste møde: 17. november 2016 kl. 18.00.

