Referat fra menighedsmødet d. 25-11-2018 i Stiernhielm.
Formanden for menighedsrådet bød velkommen til det årlige lovbefalede menighedsmøde, som
igen fandt sted på den sidste søndag i kirkeåret.
Formanden berettede at:
Der afholdes ti menighedsrådsmøder om året. Der afholdes ikke noget møde i december og heller
ikke i juli måned. Det sidste menighedsrådsmøde fandt sted d. 20. november, samme dato som
sidste år.
På dette møde konstituerer menighedsrådet sig.
Der skal vælges formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer og en
underskriftsberettiget, som sammen med formanden underskriver dokumenter.
Foruden skal der vælges en byggesagkyndig.
Der er foruden fem udvalg, hvor menighedsrådets medlemmer har pladser.t
Det eneste lovbundne udvalg er Stående Udvalg – Kirke og præstegårdsudvalg. Det er dette
udvalg, der tager sig af vedligeholdelse af bygningerne. Dette udvalg består i hele valgperioden.
I dette udvalg sidder: Jørn Sand Tofting, kirkeværge Grethe Agergaard, Else Marie Løgsted
Knudsen, Ruth Mæng og Sognepræsten. Formand er Jørn Sand Tofting.
Menighedsrådet se således ud:
Formand: Kirsten Carstensen, næstformand: Ruth Mæng, kirkeværge: Grethe Agergaard,
kasserer og underskriftsberettiget: Else Marie Løgsted Knudsen, kontaktperson: Birte Hedegaard
Nielsen og formand for Stående Udvalg: Jørn Sand Tofting.
Ved menighedsrådsmødet d. 20. november blev menighedsrådsmøderne for det første halvår af
2019 planlagt. Det første møde finder sted d. 22. januar.
Der er formandsmøde hos provsten d. 29. januar.
Økonomi:
Årsregnskabet for 2017 blev underskrevet og indsendt d. 7 marts.
Revisors påtegnelse lyder: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en
sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning i
regnskabet.
D. 30. maj inviterede provsten menighedsrådet til individuelle økonomisamtaler i forbindelse med
budgetprocessen vedrørende budget 2019.
Den 6.september var der offentlig budgetsamråd i Bøvling. Det er i henhold til: Bekendtgørelse af
lov om folkekirkens økonomi. Kassereren og formanden deltog.

Budget for 2019 blev afleveret d. 27.-9.-2018.
Derefter blev ordet givet til Jørn sand Tofting, formand for Stående Udvalg.
Der blev redegjort for det nye IT og ny varmestyring i de fire bygninger samt automatisk
kirkeringning, og ligeledes indkøb af diverse.
Der blev også fortalt om den forestående kirkerenovering, og hvor langt vi er kommet i
forberedelserne.
Derefter blev ordet givet til Sognepræsten, som fortalte om konfirmationerne,
konfirmationsforberedelsen, babysalmesang, sogneaftner, litteraturaftner, Den åbne familie,
Lucia, Kyndelmisse, Himmelske dage på Heden, hvad der sker første søndag i advent, og til sidst
om sin orlov, der strækker sig over tre måneder, juni, juli og august.
Kontaktpersonen Birte Hedegaard Nielsen fortalte om kirkens personale, der altid yder mere end
forventet, og hvor vigtigt det er med et lille skulderklap.
Formanden sluttede af med på menighedsrådets vegne at takke de ansatte ved kirken for deres
indsats. Den indsats, der gør, at det er et godt sted at færdes.
Formanden fortalte, hvor godt det er at have et fuldtalligt menighedsråd. Alle har deres
ansvarsområder med opgaver, der bliver taget seriøst og fuldført, og det er grunden til det gode
samarbejde.
Der var flere indlæg/spørgsmål fra menigheden: Der foreslås, at der serveres alkoholfri vin ved
altergang, samt et spørgsmål om, at Trosbekendelsen kunne siges i stedet for at synges.
Formanden takkede for valget og det gode samarbejde, og takkede samtidig menigheden for
opbakning, for gode timer sammen og takkede også alle, der frivilligt hjælper til.
Der var fin opbakning til mødet. Der var 30 til kaffe.

