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Menighedsrådsmøde den 21. september 2016

Afbud fra:

Alice Folke Olsen, Anni Brix Olesen, Birgit Hjeresen, Michael Gertsen

Referent:

Pia Jonssen

Dagsorden:
1.

Meddelelser fra formanden
Indbydelse til Landemode.
Fremover bruges kun B- og C-nøgler, da G-nøgler er sat ud af drift.

1a. + 1b.

Revisionspåtegning
Årsregnskabet 2015 er retvisende, og PWC har afgivet erklæring uden forbehold.
Kommentarer til revisionsprotokollat
Pkt. 5: Menighedsrådet er bekendt med risiko og manglende indskydergaranti på
indlånsmidler i banken.
Vi vil fortsat gøre brug af 2 banker.
Pkt. 6,7 + 8: Anlægsarbejder.
Vi er opmærksomme på Provstiudvalgets vejledning af 29/9 2015 vedr.
anlægsarbejder og den heri nævnte indberetningspligt på overskud/underskud på
anlægsarbejder (over kr. 10.000). Vi tilstræber, at vejledningen følges fremadrettet.
PWC og menighedsrådet er enige om, at der ikke er indhentet alternative tilbud for
så vidt angår arbejde som beløber sig til over kr. 75.000 (reparation kirkens gulv,
kr. 87.499), og vi er i øvrigt opmærksomme på revisionsprotokollatets pkt. 39 vedr.
samme.
Derudover er den igangværende orgelrenovering ikke afsluttet, og dette projekt
styres af den tilsynsførende arkitekt.
Pkt. 9 + 10: Biregnskab for anlægsarbejder.
Vi er principielt enige i PWC’s betragtninger om, at synsudsatte arbejder pr.
definition ikke er anlægsarbejde, men vedligeholdelse og dermed
driftsrammeudgifter.
Menighedsrådet føler sig dog nødsaget til at følge Provstiudvalgets betragtninger
om registrering af synsarbejder som anlæg og vores konklusion er uændret i forhold
til 2014, som følger:
”Menighedsrådet har uændret til hensigt at aflægge biregnskab for samtlige
anlægsarbejder, dog således og ligeledes uændret – at kun istandsættelses- og
ombygningsarbejder, der indebærer væsentlige ændringer af bygninger samt
nybyggeri og ejendomskøb føres som biregnskab til årsregnskabet, jf. cirkulærets §
6, stk. 3 og vejledningens § 4.1.5 og dermed offentliggøres.
(Der er således ikke tale om manglende oplysninger, men alene at synsarbejder ikke
offentliggøres i regnskabets bilag 2).
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Pkt. 11: Kassebeholdning.
Bemærkningerne hertil må bero på en tekstbehandlingsfejl fra PWC’s side, idet
punktet omtaler den udgåede indskydergarantiordning på kr. 750.000. Ændringen er
jo allerede belyst i revisionsprotokollens pkt. 5.
Pkt. 12: Arv og donationer.
Biregnskab udarbejdes fra og med 2016.
Pkt. 14: Menighedspleje.
Biregnskab udarbejdes fra og med 2016.
Pkt. 15 – 20: Præsentation af regnskabsposter vedr. Svendborg Kirkegårde.
De anførte punkter er uændrede i forhold til 2014, ligesom menighedsrådets
kommentarer fra 2014 fortsat er gældende:
”Vi er enige i de af PWC’s fremførte henvisninger til gældende lovgivning, men
hensynet til det retvisende billede, som er det overordnede hensyn i andre
regnskabssammenhænge (bl.a. årsregnskabsloven for selskaber, momsvejledninger
mv.) er afgørende for, at menighedsrådet agter at fortsætte den praksis, som vi har
fulgt fra og med 2011.
Indregning af Svendborg Kirkegårde i kvartalsrapporterne vil samtidig gøre det
vanskeligt at gennemskue egne forhold omkring årsagsforklaring og økonomistyring
for så vidt angår Sct. Nicolai Kirkes Menighedsråd”.
Pkt. 21 – 28: Biregnskabet for Svendborg Kirkegårde.
Kommentarerne vedr. krematoriedrift, løn og moms vedr. alene driften af den fælles
kirkegård, og det forudsættes, at spørgsmålene har været drøftet i
kirkegårdsbestyrelsen.
Budget 2017 færdiggøres i sin nuværende form.
1c.

Byggeregnskab
Det blev besluttet at henlægge kr. 100.000 i regnskabet.

2.

Sikkerhed i Kirken
Intet nyt.

3.

Økonomi ved revisor B. Rasmussen
Ikke yderligere kommentarer.

4.

Landemode den 23. september 2016
Orientering af formanden.

5.

Nyt fra sognepræsten
Kol-kor vil fortsat gerne bruge kirken. Løsning på belysning i kirken må findes.
Brug af kirketaxa blev præciseret.
Blandingsbatteri på badeværelse ønskes skiftet i præstegården. Det igangsættes.

6.

Nyt fra kirkeværgen
Kvisten på kirken er blevet lavet.
Kirkeværgen indberetter til Provstiet vedrørende anbefalinger i energirapporten.
Flagstang laves, og ny snor påsættes.
Der er skiftet til led-pærer i kirken.
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7.

Nyt fra kontaktpersonen
Gave fra menighedsrådet og personalet er afleveret til Mia Møberg.
Provsten er underrettet om de vanskelige, administrative veje.

8.

Orglet
Der henstilles til, at Tore som formand for orgeludvalget kontakter arkitekten.

9.

Siden sidst
Har afholdt opstillingsmøde.

10.

Eventuelt
Forespørgsel om lån af sognehuset tirsdag den 6. juni 2017 kan desværre ikke
imødekommes på grund af egne arrangementer.

