JD, PJ, EA, KS, Nina Kristensen,
Jørgen Søgren Petersen (JSP),
Inge Caspersen, Erik Arnsted
deltog.

Dato: 01. oktober 2015

Dagsorden

Beslutning

Punkt 1.
Underskrift af referat fra sidste
møde samt godkendelse af
dagsorden.

Referat fra møde den 11. august 2015 blev godkendt og
underskrevet.
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.

Punkt 2.
Velkommen til vores nye graver.
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MR glæder sig til samarbejdet med vores nye graver John
Søgren Petersen (JSP).
JSP er ny medarbejderrepræsentant.

Punkt 3.
Annette Blædel.

KL ærede Annette Blædel minde ved en kort tale, hvorefter
MR holdt 1 min. stilhed.

Punkt 4.
Fremtidige søndagscafeer mm.

HTN og HJØ vil i samarbejde fortsætte søndagscafeerne.

Punkt 5.
Nyt medlem af MR

Else Andersen overtager Anette Blædels post i MR.

Punkt 6.
Regnskab 2014.

KL forelagde revisionsprotokollatet af 17.06.15 vedrørende
årsregnskabet for 2014. Revisionen er udført af det
statsautoriserede revisionsaktieselskab Beierholm.
Revisionen har ikke givet, citat: ”anledning til kritiske
bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for
årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen”.
KL oplyste at der i protokollatet er en bemærkning om,
fremadrettet at ændre den interne procedure af
kreditorbetaling, således at der ikke sker dobbelt betaling
fremadrettet.
Til ovenstående henviser MR til bemærkning i referat af 7.
oktober 2014 angående regnskab 2013.
KL oplyste at Beierholm henstiller til, at der sker en
genberegning af moms af forbrugsafgifter art 115010+20. KS
foretager ny beregning.
KL oplyste at Beierholm henstiller til at difference mellem
bogført beholdninger fra stiftet og årsopgørelsen fra stiftet
korrigeres. KS korrigerer således at der ikke er en difference.
Protokollatet blev underskrevet af MR og videre sendes til
provstiet via KS.
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Punkt 7.
Kasseeftersyn

KS oplyste at Beierholm har foretaget kasseeftersyn den
25.september 2015. Vi har ikke modtaget rapport over
kasseeftersynet.

Punkt 8.
Forespørgsel om lån af kirkehuset.

Et medlem af et andet MR har forespurgt om det er muligt at
låne kirkehuset til afholdes af privatfest.
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MR besluttede ikke at udlåne kirkehuset til privatfest. Udlån
sker kun i særlige tilfælde.
Punkt 9.
Næste møde.
Punkt 10.
Evt.
Præstø, den 03. november 2015.

underskrifter

Møde den 13. oktober er aflyst og afholdes i stedet tirsdag
den 3. november kl 16.
North Star er bestilt til et eftersyn af højtaleranlægget i
kirken.

