Referat fra møde i Hvide Sande Menighedsråd
tirsdag den 3. november 2020 kl. 17.00
virtuelt møde

Afbud fra Birgit Morsing
1
2

Velkomst
Godkendelse af kvartalsregnskabet
for 3. kvartal 2020 (bilag
medsendt)

3

Overordnet drøftelse af
forventninger til regnskabet 2020

4

Godkendelse af revisionsprotokol
(bilag medsendt)

5

Endelig godkendelse af budget
2021, herunder drøftelse af
anlægsønsker (bilag medsendt)

6

Godkendelse af aftale om
regnskabskontor (bilag medsendt)
Opfølgning på kirkegårdssyn

7

8

Gensidig orientering
Præsterne
Formand
Kasserer
Sekretær
Kirkeværge
Kontaktperson

Velkomst v/JN
Samlet set har vi brugt 62% af vores ligning.
Det er pt. 8% mindre end sidste år.
Dette skyldes bl.a. lav kirkelig aktivitet pga. covid-19.
Kvartalsregnskabet er godkendt
Der forventes et overskud i regnskabet for 2020.
Efter udskriften af regnskabet er der indkommet
regninger på ca. kr. 25.000 (bl.a. materialer til scenen i
kirken).
Kirketjeneren gør opmærksom på, at der er behov for
udskiftning af nogle salmebøger
Revisionsprotokollatet godkendt med
revisionsbemærkningerne taget til efterretning
Budgettet godkendt.
Hvide Sande Sogns Menighedsråd.
CVR nr. 19994112
Sognets nr. 9172
Endeligt budget afleveret.
Årsbudget 2021 er blevet afleveret til provstiet.
Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
03.11.20 kl. 17.39
Aftalen er godkendt
Krenne orienterer.
at der er indkøbt affaldskasser kr. 16.000 incl.
moms
der er ansøgt ved provstiet om løvsuger og ny
traktor
tag på klokkestabel - ny top - udskiftes af
tækkemand på Holmsland
Daniel orienterer:
der er flere i sognet, som har fået konstateret
covid-19
konfirmandforældreafterner er aflyst
fredagstræf er aflyst førstkommende fredag
Formanden
julefrokosten er aflyst
Maria overtager kasserer"posten"
Kasserer
Intet
Kirkeværge

9

Eventuelt og næste mødedato

10
11

Afslutning og salme
Godkendelse og underskrift af
protokol

Intet
Kontaktperson
01.12. er Mette Glibstrup ansat som kordegn
Sekretær
Intet
JN: Tusind tak til Poul Lønbæk for en utrættelig og
rigtig god indsats i den forgangne periode
Daniel læste søndagens tekst
Referatet godkendt
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