Referat af møde i Vorgod menighedsråd
Møde afholdt 19. september 2017 i præstekontoret.
Fraværende: Solveig Kirk og medarbejderrepræsentant Erling Larsen
Med følgende dagsorden:
1. Indledning.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Gennemgang af revisionsprotokollat
a. Revisionen efterlyser nummerering af referater. Dette indføres
fremtidigt med start fra indeværende referat med fortløbende
nummerering.
b. Revisionen efterlyser oplysning i referat om indhentning af tilbud ved
større arbejder/indkøb. Menighedsrådet vil følge op på dette.
c. Revisionen efterlyser tiltag i forbindelse med funktionsadskillelse. Det er
menighedsrådets vurdering, at revisionens anbefalinger ligger over det
nødvendige. Kontante betalinger forekommer kun i fredagscafe og ved
indsamlinger. I forbindelse med fredagscafe er der tale om ganske små
beløb. I forbindelse med indsamlinger er der altid optælling med to
underskrifter. Menighedsrådet har sørget for at formanden har webadgang til at se alle banktransaktioner. Menighedsrådet har sørget for
forskrift for at der skal to underskrifter til afholdelse af udgifter over en
vis størrelse. Det er menighedsrådets opfattelse at disse foranstaltninger
har bragt risikoen for besvigelser ned på et minimalt og acceptabelt
niveau.
d. Revisionen er afsluttet uden bemærkninger.
4. Orientering, herunder post.
a. Kirkeværge.
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b. Kasserer.
Mobilepay er oprettet, så det kan bruges dels ved indsamlinger og dels
ved betalinger til kirkekassen fx ved arrangementer. Der er 0,75 kr i gebyr
på hver betaling, som fradrages indbetalingen. Det er beslutningen, at
dette fragår det beløb, som kan videreføres ved indsamlinger. Vil nogen
betale en regning fra kirkekassen vha. Mobilepay skal betaleren tillægge
ekstra

0,75

kr.

ved

indbetalingen

til

dækning

af

transaktionsomkostningen.
c. Formanden for Aktivitetsudvalget.
d. Præst.
Der er indført ”dåbsklude” som strikkes anonymt til kirken.
e. Formand.
5. Eventuelt.
Der blev lavet aftaler omkring kaffeservering ved torsdagens foredrag.
Der blev planlagt kirkefrokost ved afsked med kirkesanger 22. oktober.
Der aftales ekstra menighedsrådsmøde 24. oktober kl. 16.30-18.30. Det
efterfølgende fællesmøde med Fjelstervang menighedsråd indledes med let
spisning kl. 18.30.
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