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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 24. oktober 2018
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH
Afbud fra Gitte Hjeresen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Annonce-aftale med
Ugeavisen

3. Behandling af provstirevisors
revisionspåtegning og
protokollat til årsregnskab 2017

Godkendt
Vi indgår en annonceaftale med ugeavisen til et fast
månedligt beløb. Aftalen, der løber frem til 31/7 2020,
indebærer en fast halvsides annonce i ugeavisen hver
måned. Øvrig annoncering skulle også kunne rummes af
aftalen.
3A. Revisionspåtegning:
Menighedsrådet er principielt ikke uenig i PwC’s
betragtninger. Ifølge gældende vejledning skal der ske
en konsolidering i løbet af året og som minimum
kvartalsvis samt under de aktuelle poster.
PwC noterer samtidig, at årsregnskabet i øvrigt i alle
henseender er rigtigt og at den af menighedsrådet
anvendte alternative konsolideringsmåde hverken
påvirker det samlede resultat eller egenkapital.
På den baggrund mener vi ikke at det retvisende
regnskabsbillede er fraveget på en måde så
regnskabslæseren misinformeres. Derfor - af hensyn til
den løbende økonomistyring – agter menighedsrådet at
fortsætte den nuværende praksis.
3B. Protokollat:
Ad 6: Der er samlet positive frie midler på kr. 647.415,
men hensynet til Sct. Nicolais regnskabsforståelse har
gjort at kirkegårdens negative egenkapital er placeret
som kirkegårdens negative frie midler i en selvstændig
post under egenkapitalen.
Den samlede egenkapital bestrider PwC heller ikke, kun
fordelingen af de 8 poster under egenkapitalen.
Ad 8: De arbejder, som PwC henviser til, er synsudsatte
arbejder, der pr. definition ikke er anlægsarbejde, men
vedligeholdelse og dermed driftsrammeudgifter.
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Menighedsrådet har dog set sig nødsaget til at følge
provstiudvalgets betragtninger om registrering af disse
synsarbejder som anlæg.
Ad 11-16: Se vores kommentarer til
revisionspåtegningen.
Ad 17-20: Kommentarerne her vedrører alene driften af
bykirkernes fælles kirkegård.
Vi forudsætter, at spørgsmålene har været drøftet i
kirkegårdsbestyrelsen. Kirkegårdsbestyrelsen har haft
adgang til de anførte kommentarer.
4. Kvartalsrapport pr. 30.9.2018 Kvartalsrapporten blev forelagt, diskuteret og
underskrevet.
5. Endelig godkendelse af
Det endelige budget 2019 er godkendt: CVR-nr.
budget 2019
67690311, endeligt budget afleveret d. 24-10-2018
06:48
6. Nyt fra organisten
Organisten er sygemeldt.
7. Sikkerhed i kirken
Intet nyt.
8. Nyt fra messehagel-udvalget Intet nyt.
9. Anmodning fra Sct. Nicolai
Vi bevilger 1.500 kr. til Sct. Nicolai Tjenesten.
Tjenesten om støtte til deres
arbejde
10. Henvendelse fra
Vi er indforstået med at fungere som arbejdssted for
Kriminalforsorgen vedr. afvikling folk der er idømt samfundstjeneste jf. vores tidligere
af samfundstjeneste ved Sct.
indgåede aftale med kriminalforsorgen.
Nicolai Kirke
11. Meddelelser fra formanden Provstiet har godkendt en fornyelse af lejekontrakten
for Haveforeningen Skovhaven frem til 31/12 2028.
Fyens Stift er udnævnt til fristift i 2019-20.
12. Nyt fra sognepræsten
Intet nyt.
13. Nyt fra kirkeværgen
Taget i præstegården er blevet understrøget.
14. Nyt fra kontaktpersonen
Organisten er delvist raskmeldt fra 29. oktober 2018.
Der er udarbejdet en plan for hans gradvise
tilbagevenden til jobbet.
15. Nyt fra
Alice Folke Olsen orienterede fra kirkegårdsbestyrelsen.
kirkegårdsbestyrelsen
16. Eventuelt
Intet.
Datoer:
Menighedsrådsmøde, onsdag, den 21. november 2018 kl. 17.00
Punkter til næste møde bl.a. :
Valg af formand og øvrige poster for det kommende år
Indsamlingsliste for 2018/2019
Mødedatoer i 2019

