Menighedsrådsmøde den 18. marts 2014 kl. 19.00 for Lyngvig Sogn
Referent: Thomas B. Kristensen

1.

Velkomst og salme

1.

Velkomst ved formanden
Der blev sunget DS 336

2.

Underskrift af protokol

2.

Protokollen blev underskrevet

3.

Revisions- og tiltrædelsesprotokollat

3.

Protokollaterne blev gennemgået af kassereren.
Der har været kasseeftersyn den 15. november
2013. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.

4.

Orientering vedr. momssats

4.

Kassereren orienterede om, at menighedsrådet
anvender momsmetode 3, som udløser momsfradrag på 70%.

5.

Regnskabsinstruks

5.

Orientering om regnskabsinstruks ved kassereren.

6.

Regnskab for 2013

6.

Regnskabet for 2013 blev fremlagt og godkendt.
Resultat af drift - 49.100 kr. (budget -67.900)
Resultat af anlæg 45.853 kr. (budget 100.000)
Årets resultat pr. 31/12 2013 - 2.247 kr.
(budget 32.100)
I frie midler er der 406.703 kr. som er øremærket til sandblæsning af kirken samt maling
af graverhus.
Regnskabet afleveret til provstiet digitalt
den 9. marts 2014 kl. 17.03.

7.

kalkning af graverhus/sandblæsning
af kirken

7.

Der er kommet tilbud på 100.000 kr. for sandblæsning af kirken. Dertil udskiftning af sten
samt vandskuring 200.000 kr. Beløbene er eksl.
moms. Sandblæsning og kalkning af kirken
udskydes til 2015.
Ingrid kontakter P.J.P. om maling af graverhus.

8.

Nyt fra kirkegården (vand P-Plads)

8.

De gamle gravsten sættes på den nye plads.
Ingrid spørger P.J.P., om der kan laves en
foranstaltning til bortskaffelse af vand på P-plads.

9.

Orgelsagen

9.

Man besluttede, at man ikke vil genbruge det
gamle orgel fra Hvide Sande kirke. Thomas spørger
organisten om, hvordan vi bedst bortskaffer orglet,
som står opmagasineret på Hv.Sande Skole.

10. Info vedr. Bispevalg

Der er indkommet stemmesedler, og man afgiver
hver sin stemme.

11. Nyt fra formanden

11.

Der uddeltes post.
Det besluttedes at lade kirketjeneren holde kirken
åben mens han arbejder på kirkegården.
Ingrid spørger kirketjeneren.
Folderen vedr. kirken fornyes. Ingrid foretager
det fornødne sammen med kirkeudvalget.

12. Nyt fra sognepræsten

12.

Intet

13. Eventuel

13.

Intet

